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Resumo O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que tem por objetivo 

analisar como ocorrem as práticas discursivas em duas salas de aula de 5º. ano do Ensino Fundamental 

de uma escola inclusiva com proposição de bilíngue e uma escola bilíngue para surdos da região 

metropolitana de São Paulo. A partir dos pressupostos do bilinguismo para a educação de surdos, este 

trabalho entende a Libras como primeira língua da criança surda e assim concebe o surdo como um 

sujeito que se constitui na/pela linguagem. Dessa forma, o referencial teórico adotado parte das 

contribuições da psicologia histórico-cultural e do princípio dialógico de Bakhtin. A metodologia 

utilizada a abordagem microgenética e assim, para a coleta de dados, foram empregadas 

videogravações e observações. Realizou-se também análise documental do projeto pedagógico da 

escola pesquisada. Todos os dados foram coletados no período de março a dezembro de 2012. Após 

a coleta, o material obtido com as filmagens foi transcrito e a seleção dos fragmentos foi feita por 

meio de um movimento de retorno aos pressupostos epistemológicos e teóricos a partir dos quais a 

investigação partiu. A busca pelos fragmentos deu-se assim por meio de uma análise pormenorizada 

das enunciações que emergiram em situações compartilhadas entre professor, intérprete, alunos 

ouvintes e surdos (escola inclusiva) e professor bilíngue e alunos surdos (escola bilíngue para surdos) 

durante o processo de produção de significados na sala de aula. O foco de análise concentrou-se, 

dessa forma, na interpretação do lugar que cada sujeito ocupava nas distintas cenas de enunciação e 

na posição assumida por estes a partir do lugar que lhes era concedido. Os resultados encontrados 

apontam para a compreensão sobre o funcionamento discursivo em cada um dos espaços 

investigados, contribuindo para um entendimento mais crítico do estado da educação de surdos 

atualmente diante do quadro do discurso ideológico da educação inclusiva e suas tensões em torno da 

legitimidade da Libras 
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