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Resumo O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado realizada em 

duas escolas com projeto diferenciados de educação bilíngue para surdos. As escolas localizam-se na 

região metropolitana da cidade de São Paulo, sendo que uma escola constitui-se em uma escola 

inclusiva com proposição bilíngue e a segunda caracteriza-se por ser uma escola bilíngue que atende 

somente a alunos surdos. A pesquisa foi realizada com uma amostra composta por 36 professores 

(n=36), sendo 21 respondentes pertencentes à escola inclusiva (G1) e 15 respondentes pertencentes à 

escola bilíngue (G2). O objetivo da pesquisa foi levantar o grau de concordância dos professores em 

relação à aspectos do bilingüismo, assim como verificar se existe correlação entre conhecimentos e 

atitudes. Para tanto, foram aplicados aos grupos de professores dois instrumentos: a) questionário 

fechado elaborado para a presente pesquisa; b) Escala Likert de Atitudes Sociais em Relação à 

Inclusão - ELASI. Os resultados mostraram que o grupo que compõe a amostra é composto por 

participantes predominantemente do gênero feminino (G1=90,5% e G2=80%), com experiência 

profissional (em ambos os grupos, mais de 40% da amostra possui mais de vinte anos de trabalho na 

educação) e com expressiva representatividade em termos de especialização na área da Educação 

Especial (G1=57% e G2=86,6%). A prova estatística com os dados obtidos a partir da aplicação dos 

instrumentos foi feita pelo teste U de Mann-Whitney. Na comparação intergrupos, não foi encontrada 

diferença estatisticamente significante entre os professores dos dois grupos (G1 e G2) no que diz 

respeito às atitudes sociais em relação à inclusão (p=0,1430). Porém, na comparação dos escores dos 

conhecimentos em relação à filosofia educacional bilíngüe foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significante entre os grupos G1 e G2 (p=0,0108). Esse resultado sugere que os 

professores da escola bilíngue para surdos apresentam um grau de concordância maior em relação à 

filosofia educacional bilíngue. A análise de correlação entre as escalas de conhecimentos e atitudes 

se mostrou não estatisticamente significante. Em seguida a esse tratamento inicial, o questionário 

fechado foi dividido em subescalas que compreendem as categorias “Libras”, “Intérprete”, “Instrutor 

Surdo”, “Currículo” e “Concepção de Surdez”, definidas previamente pelas pesquisadoras. Em 

relação aos itens que se referem à Língua Brasileira de Sinais, a análise estatística mostrou haver uma 

diferença estatisticamente muito significante entre os grupos investigados (p=0,0017), fato que indica 

que os participantes do G2 apresentam um grau de concordância mais favorável em relação à presença 



 

 

e ao uso da Libras no processo educacional do aluno surdo. A análise da categoria “Currículo” se 

apresentou significante (p=0,0401) e, mesmo que as categorias “Intérprete” e “Concepção de Surdez”, 

tenham apresentado significância de, respectivamente p=0,0646 e p=0,0636, acredita-se que elas 

sejam passíveis de análise por meio da consideração das medianas e da distribuição dos quartis. 

Diante desses dados, acreditamos poder estabelecer relações interessantes a partir do perfil dos 

participantes, podendo assim colaborar para uma discussão mais crítica na área da educação de 

surdos. 
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