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INTRODUÇÃO 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO BILINGUE PARA SURDOS 

 

Em 1988, como resultado de reivindicações de pais de surdos, a EMEE Olga Benário Prestes foi 

inaugurada, atendendo exclusivamente alunos surdos. 

No decorrer dos anos, a unidade escolar acompanhou diferentes trajetórias das perspectivas 

educacionais. A princípio a escola concebia este aluno como um indivíduo que apresentava uma 

deficiência, com ensino pautado na Comunicação Total, proposta vigente da época. 

Segundo a LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira), atribui aos cidadãos 

que possuem algum tipo de deficiência o direito de uma educação de qualidade sem nenhum tipo de 

exclusão, em que cabe aos profissionais da educação se qualificar, tendo em vista a prática da Educação 

Bilíngue para alunos surdos, iniciando na faixa etária de 4 a 5 anos, durante a educação infantil, 

estendendo ao 9º ano do Ensino Fundamental II. A legislação educacional brasileira visa à equidade das 

formas e práticas educacionais, tendo em vista o direito a uma educação bilíngue em que LIBRAS é a 

língua materna ou primeira língua dos surdos e o português escrito como segunda língua. 

Segundo Quadros (1997) e Perlin (1998), a minoria linguística consiste em um grupo de pessoas 

que usam uma mesma língua, sendo esta diferente da língua majoritária do país. 

Vale ressaltar que de 1988 a 2005, a escola atendia exclusivamente alunos surdos, no entanto, 

através de uma reorganização da Secretaria da Educação, a partir de 2006, a escola abriu salas para 

alunos ouvintes, sendo assim as salas para alunos surdos passaram a ser denominadas Salas de 

Educação Bilíngue, que subsequentemente passaram a ser regidas pela Resolução SE nº 004, de 27 de 

dezembro de 2012, no art.20. 

Desde 2002 o Brasil é considerado um país bilíngue devido ao reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS - como sendo a segunda língua oficial do país, através da Lei 10.436: 

 Art.1º - É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS e outros recursos de expressão a ela associados. 

 Parágrafo único: Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – a forma 

de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, 

como estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão 

de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

De acordo com Bakhtin (1992): “...Os sujeitos não adquirem sua língua materna: é nela e por 

meio dela que ocorre o primeiro despertar da consciência”. 

Ressaltando que a população atendida por esta escola, em sua grande maioria, caracteriza-se por 

indivíduos surdos, filhos de pais ouvintes, não proficientes na Língua de Sinais.  
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Levando em consideração que primeiro o despertar da consciência se dá através do 

desenvolvimento da língua materna e da interação social, quão importante é papel da escola na vida 

dos surdos, que chegam muitas vezes ao ambiente escolar sem uma língua pré-estabelecida, realizando 

apenas gestos indicativos, espontâneos e caseiros. Assim a instituição escolar na maioria dos casos será 

o ambiente facilitador que promoverá não somente uma mediação entre professor e aluno, mas a 

interação entre o surdo com seus pares, dando-lhe acesso à LIBRAS, à Língua Portuguesa na modalidade 

escrita e acesso ao conhecimento de mundo. 

Deste modo, a Educação Bilíngue consiste no ensino de duas línguas, sendo a Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, considerada como a primeira língua a ser adquirida e a Língua Portuguesa a segunda 

língua a ser aprendida na modalidade escrita.  

Quando nos referimos à educação de surdos, precisamos falar a respeito da Língua de Sinais. Se 

for dada a oportunidade ao surdo de adquirir a sua língua, como primeira língua, ele terá condições de 

desenvolver todo o seu potencial linguístico e cognitivo, e dessa forma, terá condições de compreender 

melhor o que lhe será ensinado (Dorziat, 1998). A aquisição da linguagem é fundamental para que o 

sujeito surdo possa reescrever-se através da interação social, cultural, politica e científica (Quadros, 

2003). 

O bilinguismo envolve questões que vão além do uso de duas línguas, questões estas que nos 

remetem à concepção de que os surdos formam uma comunidade, cujas manifestações linguísticas, 

culturais, sociais, emocionais e percepções essencialmente visuais, são compartilhadas entre si, levando 

a uma verdadeira construção de identidade, que vai passando de geração em geração e legitimando a 

mesma. 

A Educação Bilíngue para surdos é uma proposta educacional que começa a se difundir no Brasil 

principalmente a partir dos anos 1990 e propõe que se criem ambientes linguísticos favoráveis tanto à 

aquisição da LIBRAS pelas crianças surdas, conforme o tempo de desenvolvimento linguístico esperado, 

com à aquisição do português como L2 (BRASIL, 2014; QUADROS, 1997a, entre outros). Essa proposta 

demanda a compreensão dos surdos como grupo social minoritário, usuário de outra língua, ou seja, 

exige que tenhamos uma perspectiva social antropológica da surdez (SKLIAR, 1997). 

Princípios Norteadores para uma Educação Bilíngue: 

-Inserção da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, como componente curricular, conforme decreto 

nº 5.626/05, pontuada na parte diversificada da Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 

-A Educação Bilíngue deve perpassar por todas as etapas, níveis e modalidades de ensino 

(Educação Básica I, II e EJA). 

-A disciplina de LIBRAS deverá ser ministrada por professor prioritariamente Surdo, com 

formação superior e obter certificação pelo MEC de proficiência nesta língua. 

-O acesso ao currículo deve garantir que a LIBRAS funcione como língua de instrução em todas as 

áreas do conhecimento. 
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-Promover a convivência de surdos com seus pares e com surdos adultos (com proficiência na 

língua) para o processo de construção e de sua identidade o empoderamento da cultura surda. 

-Salas bilíngues com ferramentas multimídias, garantindo um ensino pautado em novas 

tecnologias, priorizando os recursos visuais. 

-Divulgar, valorizar e promover no ensino a cultura e a identidade surda (experiências visuais, 

literaturas surdas, piadas surdas, histórias de surdos e estudos surdos), pois a educação bilíngue está 

marcada por traços da cultura surda que precisam estar imersos nela. 

-Oportunizar a formação em LIBRAS e em temáticas atuais na área da surdez, para professores e 

profissionais que atuam com o aluno surdo. 

-Garantir a participação de um ou mais Intérpretes para acompanhar os alunos e munícipes 

Surdos em eventos culturais. 

-Estabelecer parcerias com instituições de ensino superiores, ofertando oficinas de LIBRAS para 

os familiares e a comunidade escolar. 

Nos dias atuais a Escola Municipal de Educação Especial Olga Benário Prestes atende também a 

ouvintes no Ensino Fundamental Regular I e na EJA (Educação de Jovens e Adultos). Esse atendimento 

ocorre desde .... em que a comunicação entre surdos e ouvintes acontece nas relações cotidianas em 

ambiente escolar.  

 


