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Resumo No Brasil, as poucas experiências com educação bilíngue para surdos ainda são recentes. 

Em sua maioria, os surdos brasileiros são orientados aprender a língua portuguesa como língua única 

e frequentam escolas de ouvintes que desconsideram suas especificidades de aprendizagem. Mesmo 

nas escolas "especiais" que dizem aceitar a língua de sinais, ainda são poucas as que desenvolvem 

uma proposta diferenciada de ensino. Em ambos os casos, a pedagogia empregada não difere daquela 

utilizada para ouvintes, cuja ênfase está nos aspectos auditivos e articulatórios tanto nos conteúdos 

como nas atividades escolares. As propostas educacionais recentes voltadas para esta população 

visam a inclusão destes sujeitos em escolas regulares, em classes de ouvintes nas quais a língua de 

sinais não tem estado presente, e apenas em alguns casos foi oferecida a oportunidade de frequentar 

sala de recurso com professor com algum conhecimento em Libras (Língua Brasileira de Sinais). 

Como resultado, aqueles que concluíram o ensino fundamental, não são capazes de ler e de escrever 

satisfatoriamente e não tem um domínio adequado dos conteúdos acadêmicos. Assim, a política 

educacional vigente indica a inclusão de toda criança na escola regular, respeitando suas necessidades 

e peculiaridades, todavia tais cuidados nem sempre lhe são proporcionados. Portanto, torna-se urgente 

desenvolver, principalmente na educação básica, práticas pedagógicas atentas às necessidades de 

sujeitos surdos e iniciativas que propiciem a aquisição e o uso da Libras no espaço escolar. Diante 

desta realidade, a Secretaria Municipal de Educação de um município de grande porte do estado de 

São Paulo - Brasil procurou docentes de uma universidade federal para uma parceria visando a 

implantação de uma política de Educação Inclusiva Bilíngue no referido município. Desde 2008 ações 

têm sido implementadas. Nesta oportunidade, apresentamos a análise das ações de implementação e 

intervenção junto à rede municipal de ensino envolvendo a educação infantil e ensino fundamental 

destacando a criação de um espaço experimental de inclusão de alunos surdos, considerando os 

pressupostos da educação inclusiva bilíngue. Essa experiência tem com princípio a criação no espaço 

escolar da circulação efetiva de duas línguas: o Português e a Libras buscando implementar 

metodologias e práticas didáticas apropriadas tantos aos alunos surdos quanto aos alunos ouvintes, 

visando uma inclusão escolar de qualidade. 
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