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RESUMO 

 
Essa pesquisa tem como objetivo principal traçar um paralelo entre a Lei Federal Nº 10.436, de 24 de abril de 

2002, e o Decreto Federal Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 e observar de que forma as mesmas 

influenciaram a criação do Decreto Municipal Nº 13.200, de 05 de fevereiro de 2015, o qual iniciou o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para os surdos no município do Rio Grande, Rio Grande do Sul. 

A análise ocorre sobre o desafio dos surdos em lutarem pela criação e a efetivação de leis específicas que os 

amparem, de maneira que os seus direitos sejam garantidos, especialmente no que se refere à sua educação. 

Nesse ínterim, ressalta-se a importância de estar atento à legislação, principalmente no que tange o cumprimento 

das questões políticas, a qual não só discute, mas também analisa os documentos políticos e seu reflexo na 

constituição do ensino bilíngue no país. Os movimentos surdos buscam apresentar, para a sociedade, as 

necessidades de sua comunidade e os motivos pelos quais o ensino bilíngue é necessário e adequado a eles; por 

isso, dessas ações, surgiu a Lei federal Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que, por sua vez, influenciou tantas 

outras conquistas no Brasil, inclusive a criação da Escola Municipal de Educação Bilíngue Prof.a Carmem 

Regina Teixeira Baldino, na cidade do Rio Grande, através do Decreto Municipal Nº 13.200, de 05 de fevereiro 

de 2015. Desde esse momento, outras ações têm sido desenvolvidas no sentido de possibilitar a acessibilidade 

aos surdos na cidade; assim, as políticas públicas voltadas para os surdos vieram ao encontro das necessidades de 

oferecer visibilidade na sociedade, o que endossa os direitos e deveres que esses cidadãos necessitam para viver 

em um ambiente adequado. Além disso, torna-se importante a participação plena e efetiva da sociedade, que 

proponha igualdade de condições e amparo de leis de inclusão as quais ofereçam segurança e dignidade para o 

sujeito surdo.  
 

PALAVRAS- CHAVE: educação dos surdos; escola bilíngue para surdos; políticas públicas. 

 

 

1. Introdução: 

 

A comunidade surda brasileira, há muitos anos, vem se organizando em movimentos 

que buscam não só apresentar para a sociedade suas necessidades, como também os motivos 

pelos quais o ensino bilíngue é necessário e adequado a eles. Dessas ações, surgiu a Lei 

federal Nº 10.436, de 24 de abril de 2002 que, por sua vez, influenciou tantas outras 

conquistas no Brasil. Em um recorte mais específico, um desses avanços aconteceu na cidade 

do Rio Grande/RS, quando ocorreu a criação da Escola Municipal de Educação Bilíngue 

Prof.a Carmem Regina Teixeira Baldino, através do Decreto Municipal Nº 13.200, de 05 de 

fevereiro de 2015. Desde esse momento, outras ações têm sido desenvolvidas no sentido de 

possibilitar a acessibilidade aos surdos na cidade. 

O interesse pela temática sobre as políticas públicas voltadas para os surdos se dá na 

efetivação da legislação federal nas demais esferas, como é o caso do município de Rio 

Grande. Dessa forma, a criação de leis e de decretos em nível municipal pode promover a 

visibilidade da comunidade surda na grande sociedade, bem como amparar os seus direitos e 

deveres, num ambiente com acessibilidade justa a essa realidade. 

Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo principal traçar um paralelo entre a 

Lei Federal Nº 10.436, de 24 de abril de 2002 e o Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005 e como eles influenciaram a criação do Decreto Municipal Nº 13.200, de 05 de fevereiro 
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de 2015, que iniciou o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para os surdos no 

município do Rio Grande.  

A análise dos documentos foi realizada a partir de uma leitura interessada nas 

condições de possibilidade de criação da Escola Municipal de Educação Bilíngue Prof.a 

Carmem Regina Teixeira Baldino, ou seja, buscou-se investigar de que modo o Decreto 

Federal Nº 5626/2005 respaldou a promulgação da lei no âmbito municipal que cria uma 

escola bilíngue. A pesquisa baseou-se nos registros históricos dos movimentos surdos e suas 

influências nas políticas públicas para a educação de surdos, bem como, em autores que 

entendem ser a educação bilíngue, a melhor forma de educação dos surdos na atualidade. 

O presente artigo é constituído por quatro partes. Na primeira parte, apresento alguns 

olhares investigativos acerca da cultura, identidade e educação dos surdos considerando que o 

sujeito surdo é um ser social inserido numa cultura diferente, compartilhando e socializando a 

construção da sua identidade surda na sociedade. Na segunda parte, situo a pesquisa que 

compõe o artigo apresentando uma descrição histórica da criação da Lei Federal Nº 

10.436/2002, a qual resultou de ações entre a sociedade civil e as esferas governamentais 

imbuídas pelo reconhecimento da lei federal. Na terceira parte apresento o Decreto Federal Nº 

5.626/2005 e os conceitos de análise dos discursos que circulam no documento. Na quarta e 

última parte do artigo, apresento o Decreto Municipal Nº 13.200/2015, o qual cria e denomina 

a Escola Municipal de Educação Bilíngue Prof.a Carmen Regina Teixeira Baldino localizada 

no município do Rio Grande, a qual é resultado de uma luta pela educação bilíngue para 

surdos. Ao final, escrevo algumas palavras para concluir e defender o artigo. 

 

2. Cultura, identidade e educação de surdos  

 

Historicamente, os surdos são vistos como pessoas deficientes, excluídos da 

sociedade, por se considerar que o normal é ouvir e falar a língua oral. Porém, neste artigo, 

utiliza-se a perspectiva sócio antropológica da surdez, que considera o surdo como um ser 

social, o qual possui cultura e línguas próprias. Dessa maneira, o surdo é um sujeito inserido 

em uma cultura diferente, partilha a língua, os valores culturais, os hábitos e modos de 

socialização próprios, em sua comunidade (SKLIAR, 1997). 

 Nesse mesmo viés, Karin Strobel (2008) explica que a cultura surda é uma maneira do 

sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, 

ajustando a suas percepções visuais. Há um compartilhamento de algo comum, valores, 
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normas e comportamentos, que só são intercambiados por aqueles que acessam o mundo 

visualmente.  

O uso da língua de sinais influencia na identidade do sujeito quando este tem contato 

com outro surdo, quando se fazem necessárias novas possibilidades interativas, de 

compreensão, de diálogo e de aprendizagem que não são possíveis pela linguagem oral. O 

processo de aquisição de uma língua e de todos os seus mecanismos dá para a Libras a 

credibilidade de oferecer uma identidade ao surdo. Conforme argumenta Martins (2004, p. 

204-205), “sem língua não existem nem os surdos, nem o modo de ser, cultural surdo. 

Existiriam apenas deficientes auditivos.” 

Observa-se, ainda, que a maior parte de surdos são nascidos em famílias ouvintes, as 

quais desconhecem a Libras, o que resulta em dificuldade de comunicação no convívio 

familiar. Desse modo, a interação familiar fica prejudicada, acarretando a exclusão dos surdos 

das conversas e ocorrendo o isolamento familiar do sujeito. Em contraposição a essa 

realidade, Strobel (2008) destaca a importância de trazer as crianças surdas para o contato 

com surdos adultos com o intuito de compartilhar o sentimento de identificação cultural; isso 

pode evitar a constituição de um “olhar” limitado, futuras angústias e ansiedades.  

Na interação com adultos surdos, as crianças terão oportunidade de aprender não só a 

Libras, mas também sobre a cultura surda existente; esse contato resultará na construção de 

suas identidades surdas por meio desse contexto. Quando convivem na comunidade surda, os 

surdos se sentem mais motivados a valorizar a condição cultural de ser surdo, isto é, tornam-

se mais orgulhosos e autoconfiantes, estabelecem relações de entendimento com as diferenças 

de outros mundos e das culturas; além disso, essa interação corrobora para que  não se vejam 

como sujeitos deficientes e, sim, diferentes. Na maioria dos casos, essa convivência é 

possibilitada nas escolas de surdos, as quais são espaços de aprendizagem e de comunicação 

em língua de sinais, bem como de encontro entre pares surdos, crianças e adultos surdos e 

ouvintes fluentes em Libras. 

Quadros (2006), ao discutir as políticas linguísticas, destaca que os valores políticos 

marcam a educação de surdos e que, no Brasil, ainda se acredita que haja uma única língua: a 

Língua portuguesa. A autora também salienta que os surdos brasileiros resistiram à tirania do 

poder que tentou silenciar as mãos dos surdos, mas que, felizmente, fracassou nesse 

empreendimento autoritário. Ainda, continua a defesa do uso da língua de sinais quando 

aponta que “a língua de sinais brasileira é visual-espacial, representando por si só as 

possibilidades que traduzem as experiências surdas, ou seja, as experiências visuais” (p.53). A 

autora, assim, deixa clara a importância dessa língua para os surdos em todos os sentidos, ao 
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confrontar a ideia de que se trata de uma língua limitada, além de destacar o quanto a Libras 

contribui para a formação da identidade surda, que é vista como uma língua de maior 

importância. 

Porém, para que o surdo possa viver de maneira adequada a sua cultura, com sua 

forma de ser e sentir-se bem, são necessárias leis que possibilitem sua participação plena e 

efetiva na sociedade com igualdade de condições. Neste artigo, portanto, irei discorrer sobre 

dois documentos políticos que foram fundamentais para o alcance de um espaço educacional 

na cidade do Rio Grande/RS, que permite aos surdos o desenvolvimento educativo o qual vai 

ao encontro das suas necessidades. Além disso, será apresentada uma recente lei que vem não 

só corroborar, como também ampliar o entendimento das necessidades e ações que devem ser 

voltadas a essa comunidade.  

 

3. A Lei Nº 10.436/2002 – a abertura brasileira aos Surdos 

Diante de fundamentação teórica de pesquisadores e de reinvindicação da comunidade 

surda para se ter uma língua própria institucionalizada, foi, então, aprovada no Brasil, a Lei 

federal Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) como língua oficial da comunidade de surdos, bem como o Decreto federal Nº 5626, 

de 22 de dezembro de 2005, que a regulamenta. Dessa forma, com a promulgação da Lei e do 

Decreto, resultaram ações entre a sociedade civil e as esferas governamentais. 

A Lei federal Nº10.436/2002 reconhece a Libras como instrumento legal de 

comunicação e expressão. Além disso, exige o ensino de Libras nos cursos de formação de 

professores, de fonoaudiologia e de magistério, em seus níveis médio e superior. Nesses 

termos, admite a Libras como uma língua oficial com estrutura gramatical própria e como a 

língua materna do sujeito surdo. Dessa forma, os surdos apropriam-se da alfabetização em 

duas línguas: Libras, a sua língua materna (L1) e a Língua portuguesa (L2), dentre as quais a 

primeira é adquirida na modalidade visual-espacial e a segunda na modalidade escrita. 

 As conquistas legais que dizem respeito aos surdos são frutos de uma gama de 

movimentos da comunidade surda brasileira. Neste trabalho, entende-se como comunidade o 

que pontua Padden: 

É assim que defino uma comunidade surda: ela é feita de um grupo de pessoas em 

que suas vidas estão constantemente, cada dia, envolvidas na interação de pessoas 

surdas. A comunidade surda é feita de pessoas surdas, mas também de pessoas que 

se movem dentro e fora da vida das pessoas surdas de forma importante – 

intérpretes, pessoas que trabalham em agências de Serviço Social, professores, 

outros profissionais, amigos ouvintes que trabalham muito próximos de pessoa 

surda. (PADDEN, 1993, p.5)  
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 Um dos grandes desejos dos surdos brasileiros era o reconhecimento da sua própria 

língua. Segundo Klein e Thoma (2010), no Rio Grande do Sul, na década de 90 do século 

XX, essa temática era constante na organização do calendário das escolas e entidades 

representativas de surdos, com várias mobilizações em forma de passeatas e atos públicos em 

parlamentos, a fim de dar visibilidade aos surdos e sua língua. Surdos, professores, familiares 

e intérpretes argumentavam pelo reconhecimento da língua e da cultura surda que embasaria, 

também, a criação de escolas bilíngues, como espaços educacionais voltados às suas 

necessidades.  

Nesse momento, um documento elaborado pela comunidade surda em 1999 foi 

fundamental. O documento elaborado pela Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos (FENEIS) a partir do pré-congresso ao V Congresso Latino Americano de Educação 

Bilíngue para surdos, realizado em Porto Alegre – RS, no Salão de Atos da Reitoria da 

UFRGS nos dias 20 a 24 de abril de 1999 intitulado  “A EDUCAÇÃO QUE NÓS SURDOS 

QUEREMOS” não só se tornou referência para a discussão de políticas educacionais aos 

surdos no Brasil, mas também embasou a discussão de projetos político-pedagógicos de 

várias escolas de surdos no país. Esse documento foi um dos balizadores para a 

regulamentação da Lei de Libras, que veio em 2005, através do Decreto Nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, como será apresentado a seguir. 

 Uma ação fundamental, como fruto desses movimentos, foi a oficialização da Libras, 

primeiramente em alguns municípios e estados, o que contribuiu para, finalmente, a 

concretização da Lei 10.436 que reconheceu a Língua Brasileira de Sinais em todo o território 

nacional como a segunda língua oficial do Brasil no ano de 2002. A promulgação da Lei de 

Libras torna o Brasil um país bilíngue, ou seja, possuidor de duas línguas nativas: a Língua 

portuguesa e a Libras, as quais representam a comunicação tanto entre os surdos e ouvintes 

quanto entre os surdos, respectivamente.  

A Lei de Libras trouxe mudanças significativas para a educação dos surdos. A Libras 

passou a receber cada vez mais atenção por parte de pesquisadores e de educadores, e o 

número de defensores do seu uso cresceu. As escolas de surdos, assim, contrataram adultos 

surdos, para que acontecesse o conhecimento da língua de sinais pelos alunos. Além disso, as 

escolas regulares, em seus diferentes níveis, começaram a contratar intérpretes, com o 

objetivo de obter resultados mais eficientes na relação entre professores ouvintes e alunos 

surdos. 
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4. O Decreto Nº 5.626/2005 – as articulações nacionais em torno da Libras 

Após a promulgação da Lei de Libras, em 2002, iniciou-se um processo de 

regulamentação dessa lei. Esse processo envolveu negociações com universidades, ministérios 

e sociedade civil organizada, especificamente, por meio da nomeação de uma comissão de 

trabalho. 

O Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, apresenta vários pontos e etapas 

necessárias para a adequação da lei, os quais vêm ao encontro daquele importante documento 

elaborado pela comunidade surda em 1999. Enfatiza-se, também, que os avanços 

consideráveis na legislação brasileira através do Decreto Nº 5.626/2005 regularam temas de 

grande importância, como: 

- Inclusão da Libras como disciplina curricular; 

- Formação do professor de Libras e do instrutor de Libras; 

- Uso e difusão da Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação; 

- Formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa 

- Garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva; 

- Garantia do direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. 

 O Decreto Nº5.626, de 22 de dezembro de 2005, pela primeira vez previu legalmente o 

ensino bilíngue para surdos. No Capítulo VI, que garante o direito à educação das pessoas 

surdas ou com deficiência auditiva, diz: 

Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem 

garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da 

organização de: 

I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com 

professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 

II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos 

surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou 

educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes 

da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de 

tradutores e intérpretes de Libras - LP. 

§ 1o São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a 

Libras e a modalidade escrita da LP sejam línguas de instrução utilizadas no 

desenvolvimento de todo o processo educativo. 

§ 2o Os alunos têm o direito à escolarização em um turno diferenciado ao do 

atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de complementação 

curricular, com utilização de equipamentos e tecnologias de informação. (BRASIL, 

2005) 

 

O artigo 22 do Decreto Nº5.626, de 22 de dezembro de 2005, garante a criação de 

escolas bilíngues para que o sujeito surdo tenha acesso, bem como garantia ao aprendizado 

através do reconhecimento da legalização da Libras que deve ser utilizada em todo o processo 

educativo na modalidade de ensino em Língua Portuguesa e na Libras no ensino regular. 
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Nesse contexto, sendo a Libras uma língua reconhecida linguisticamente e necessária para o 

desenvolvimento integral da pessoa surda, é fundamental apoiar sua difusão, para que se 

consiga viver numa sociedade que ofereça a inclusão como foco norteador para a 

comunicação acessível pela comunidade surda. 

A inserção da educação bilíngue é a forma do surdo aprender à maneira que lhe é 

própria, além de aprender também a língua do país dentro de suas especificidades linguísticas. 

Em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, não só a comunidade surda, mas também a sociedade 

em geral foi beneficiada pela abertura e possibilidade dada no decreto em relação à criação de 

escolas bilíngues. Porém, não foi algo tão rápido e fácil de acontecer, pois exigiu muitas lutas 

e movimentos locais, a exemplo do que aconteceu no estado e no país.  

A comunidade surda vem lutando pelo reconhecimento da Libras, bem como pela sua 

presença no processo educacional desses sujeitos. Tanto essa comunidade quanto 

pesquisadores da área da educação de surdos vêm argumentando que a educação das pessoas 

surdas deve ser bilíngue. Nesse sentido, de acordo com Terra-Fernandes (2018, p. 57): 

A educação bilíngue se baseia na aquisição de duas línguas e desenvolvimento do 

currículo através delas. O objetivo é que os estudantes sejam capazes de se expressar 

nas duas línguas, demonstrando seus pensamentos e conhecimentos. No caso do 

ensino de estudantes surdos, as duas línguas são a Libras e a LP, sendo que a Libras 

é a primeira língua a ser adquirida e, também, a principal língua de instrução; a LP é 

ensinada na modalidade escrita. 

 

Quadros (1997) ressalta que o surdo possui percepção sensorial-visual e a 

comunicação é extremamente visual. Entretanto, historicamente, os alunos surdos têm 

enfrentado diversas dificuldades para adquirirem o conhecimento da língua portuguesa, 

mesmo que apenas na modalidade escrita. Tal dificuldade está atrelada às metodologias de 

ensino da língua portuguesa, que, em sua maioria, não considera o fato de que para o surdo, o 

português é uma segunda língua. Como bem assegura Gesser (2009):              

[...] a incorporação da Língua de sinais é imprescindível para assegurar condições 

mais propícias nas relações intra e interpessoais que, por sua vez, constituem o 

funcionamento das esferas cognitivas, afetivas e sociais dos seres humanos. Então, a 

aprendizagem da língua majoritária deve ser pautada no ensino formal em sua 

modalidade escrita. O ensino da escrita para os surdos, entretanto, tem que ser, 

indiscutivelmente, promovido na língua primeira de sinais (p. 58 e 59).  

 

Porém, Skliar (1999) pontua que: 

[...] a aprendizagem de Língua Portuguesa, como primeira ou como segunda língua, 

é direito de todo o cidadão brasileiro e que o ensino desta língua é de 

responsabilidade da escola. Se o fracasso existe, ele tem que ser enfrentado a partir 

de uma proposta nova calcada nas reais necessidades do aprendiz surdo, para quem a 

primeira língua é a Língua de Sinais e para quem a Língua Portuguesa é uma 

segunda língua com uma função social determinada. O ensino da Língua Portuguesa 
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passaria a ser entendido, então, como o ensino de uma língua instrumental com o 

objetivo de desenvolver no aprendiz habilidades de leitura e produção escrita. (p.26).  

 

Nesse sentido, a oferta de aprendizado na língua de sinais e o contato com a escrita da 

língua portuguesa é garantida a partir da criação das escolas bilíngues que têm em sua 

constituição profissionais habilitados na língua e na interpretação da Libras, para que 

consigam mediar a aprendizagem mútua. 

Terra-Fernandes (2018) propõe “uma reflexão sobre os saberes e as competências 

mobilizados na educação bilíngue, a partir da análise dos documentos políticos que tratam 

sobre a educação voltada para as pessoas surdas” (p. 95). As condições preconizadas nesses 

documentos são as que norteiam o andamento da educação de surdos no país. A partir das 

trinta características da educação bilíngue identificadas nos documentos selecionados, é 

possível inferir que eles abrangem as áreas fundamentais para o funcionamento de uma escola 

que se propõe ao atendimento de estudantes surdos, conforme apresentado abaixo pela autora 

acima citada: 

1. Libras e LP escrita como línguas da escola; 

2. Libras como primeira língua (L1) e a LP como segunda língua (L2); 

3. Professores conhecedores da singularidade linguística dos surdos. 

4. Ambiente favorável para o desenvolvimento acadêmico e social. 

5. Através da Libras promover a identidade linguística. (BRASIL, 2009, on-

line). 

6. Respeita a especificidade cultural das crianças e jovens surdos; 

7. Convívio entre os pares; 

8. Ambiente linguisticamente adequado; 

9. Espaço de acesso pleno ao conhecimento 

10. Libras adquirida antes da LP escrita; 

11. Espaço específico para o ensino bilíngue; 

12. Professores bilíngues fluentes, sem a mediação de intérprete 

13. Difusão da Libras entre todos os funcionários, professores, direção da 

escola e familiares; 

14. Avaliações tanto em Libras (registradas através de filmagens ou escritas 

em LS), quanto em LP escrita como segunda língua; 

15. Atividades para aquisição da Libras que envolvam interação, 

conversação, contação de histórias, entre outros; 

16. Na educação infantil, prioritariamente, professores surdos fluentes em 

Libras como referência de língua e comunidade; 

17. Libras ensinada como disciplina, inserida no currículo escolar; 

18. Letramento visual em escrita da Libras, através de leitura de textos tanto 

sinalizados, quanto escritos; 

19. Escrita da LS inserida no currículo escolar; 

20. LP escrita ensinada como segunda língua, em segunda modalidade, ou 

seja, com metodologia que parta do visual da palavra; 

21. Professores ouvintes precisam incorporar a cultura surda, a fim de 

transformar as concepções da cultura ouvinte em artefatos culturais próprios 

da cultura visual; 

22. Cultura surda e pedagogia surda partem de experiências sensoriais 

visuais, da LS, dos educadores surdos, do contato da comunidade com os 

pais, com as crianças, com a história surda e com os estudos surdos; 
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23. A pedagogia visual requer ensino por imagens: powerpoint, fotografias, 

desenhos, filmagens, cenas de teatro, dramatizações, contação de histórias em 

LS, literatura surda etc. 

24. Apresentação da história cultural do povo surdo; 

25. Utilização da literatura surda; 

26. Promover o contato com as lideranças e referências surdas; 

27. Criação de materiais didáticos bilíngues onde constem a imagem e a LS 

escrita; 

28. Funcionamento da escola em turno integral; 

29. Laboratórios de vídeo para produção de material em Libras e salas 

equipadas com tecnologias multimídia. 

30. Alfabetização sem o estabelecimento de terminalidade temporal. 

(TERRA-FERNANDES, 2018, p.97-102). 

 

 A partir dessas características da educação bilíngue, percebe-se que a escola se adequa 

ao convívio entre os pares, ou seja, as especificidades culturais envolvidas são respeitadas no 

processo de aprendizagem dos mesmos. Em função disso, as escolas para surdos que 

assumem um caráter bilíngue de educação promovem o contato não só com a história, mas 

também com a cultura surda, onde a língua materna é respeitada como primeira língua, e se 

ensina a Língua portuguesa para os saberes do espaço pleno ao conhecimento. 

 Entre as áreas e as características do atendimento a alunos surdos bilíngues, evidencia-

se a Libras sinalizada e escrita como a primeira língua a ser adquirida e inserida como 

disciplina curricular. Como segunda língua, a Língua portuguesa é ensinada através de 

metodologia específica e visual. Dessa forma, os atores são professores fluentes em Libras, 

profissionais, professores, direção, famílias e alunos que incorporam a cultura surda na sua 

prática. No tempo e espaço, a escola bilíngue encontra-se dissociada da escola regular, com 

funcionamento em turno integral e espaços para aquisição linguística, cujo desenvolvimento é 

acadêmico e social. Nas identidades, evidencia-se o convívio entre os pares, o que inclui 

lideranças e referências surdas. A cultura surda curricular, ainda, inclui a história e os 

artefatos culturais do povo surdo; assim, a disciplina de Libras e sua respectiva escrita, ao 

levar em consideração as estratégias de ensino, exploram as experiências sensoriais e visuais 

da literatura surda. Nesse sentido, percebe-se que o Decreto federal Nº 5.626/2005 entende 

que aos surdos deve ser ofertada uma educação bilíngue, a qual pode acontecer em diferentes 

espaços educacionais, sejam eles espaços específicos para surdos ou da rede regular de 

ensino. Entretanto, o movimento surdo tem lutado por escolas para surdos, argumentando que 

nelas os alunos surdos têm a oportunidade de conviver diariamente com pares surdos, com 

adultos surdos e com professores ouvintes bilíngues. Além disso, argumenta que nas escolas 

para surdos a língua de instrução é a Libras, língua natural das pessoas surdas.  
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O documento elaborado pela comunidade surda a partir do pré-congresso ao V 

Congresso Latino Americano de Educação Bilíngue para Surdos, realizado em Porto 

Alegre/RS, no Salão de Atos da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) nos dias 20 a 24 de abril de 1999, elaborado pela FENEIS, já defendia a escola 

bilíngue para surdos. Nos itens apresentados, do nº 25 a 34, explicita-se a importância de 

elaborar uma política de educação de surdos com a criação de escolas específicas para os 

mesmos. Até hoje, o ensino dos surdos é sustentado através desse documento, enfatizando a 

importância do ensino desde a educação infantil, educação fundamental e ensino médio. A 

comunidade surda precisa desse suporte educacional o qual somente a escola de surdos pode 

oferecer.  

5. O Decreto Nº 13.200/2015 – o ensino bilíngue em Rio Grande 

 A Escola Municipal de Educação Bilingue Prof.a Carmem Regina Teixeira Baldino 

era um desejo antigo dos professores e da comunidade surda do município do Rio Grande. O 

nome da escola presta uma singela homenagem à falecida professora, que dedicou sua carreira 

no magistério ao trabalho com os estudantes surdos nessa cidade. Quando a professora 

faleceu, um grupo de professores, os quais já trabalhavam com Carmem, deu prosseguimento 

ao trabalho e à luta pela abertura do local.  

A escola atende principalmente alunos surdos, mas qualquer aluno que saiba Libras 

pode estudar na escola. A Libras é a língua oficial, e o português é utilizado somente na 

modalidade escrita. Essa conquista só foi possível graças ao Executivo Municipal, pois a 

escola é totalmente financiada com recursos do município. Quando a escola foi fundada, 

atendia apenas 12 alunos; hoje, são 85 alunos atendidos pela escola, cuja faixa-etária é de 04 a 

67 anos. Além disso, a escola funciona em turno integral com o objetivo de que haja uma 

imersão linguística na maior parte do dia, para que o aluno surdo aprenda as duas línguas.  

De acordo com o Decreto Municipal, no Art. 1º:  

Fica criada e denominada a Escola Municipal de Educação Bilíngue – EMEB 

“Profª. Carmem Regina Teixeira Baldino”, no município do Rio Grande. A 

escola integrar-se-á a Rede Municipal de Ensino e será destinada a crianças, 

jovens e adultos surdos, surdos com deficiências, limitações, condições ou 

disfunções, e surdo-cegueira, ou ainda, pessoas ouvintes que sejam fluentes 

na Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, não qualquer ouvinte e, sim, pais 

e/ou familiares de alunos surdos. (RIO GRANDE, 2015) 

 

A EMEB Profª. Carmem Regina Teixeira Baldino atende as etapas da educação 

infantil e do ensino fundamental regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) da educação básica. Na etapa da educação infantil, atende crianças a partir de 3 anos, 
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desde que apresente a estrutura própria para esse atendimento. Adiciona-se a isso o fato de a 

escola oferecer a Libras como primeira língua (L1) e a Língua portuguesa (L2) como segunda 

língua, na perspectiva da educação bilíngue. Nesse contexto, percebe-se que a EMEB Profª. 

Carmem Regina Teixeira Baldino é assegurada pelo Decreto federal nº 5.626/2005, pois se 

caracteriza como uma escola de educação bilíngue, aberta a alunos surdos e ouvintes, com 

professores bilíngues, que atende desde a educação infantil até os anos iniciais do ensino 

fundamental. 

As políticas públicas que representam a luta pela garantia de espaços conquistados 

para uma categoria ou comunidade são produzidas por diferentes níveis e modalidades de 

vivências de aprendizagens. Desse modo, a partir da luta pelos significados de uma política de 

modelo inclusiva de governo para a educação dos surdos foi, então, que a cidade do Rio 

Grande propôs a criação de uma escola bilíngue para surdos. Essa luta pela participação e 

integração social faz parte do cotidiano da EMEB Profª. Carmem Regina Teixeira Baldino, 

denominada pelo Decreto Municipal Nº 13.200, de 05 de fevereiro de 2015. 

Em Rio Grande, essa escola bilíngue com a modalidade do Decreto federal contempla 

a comunidade surda não só dessa localidade, mas também dos arredores, já que atende alunos 

da cidade vizinha, São José do Norte. Esse núcleo escolar tem se tornado referência no 

atendimento em turno integral de ensino fundamental do 1º ao 9º ano, na educação infantil e 

na EJA à noite. 

Cabe destacar que, desde 2018, a escola, em parceria com a 18ª Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE) e o Núcleo de Educação e Ensino de Jovens e Adultos 

(NEEJA), oferece o Ensino Médio Bilíngue noturno aos alunos surdos adultos. As aulas são 

ministradas por professores bilíngues e/ou aulas interpretadas por TILS nas disciplinas da 

base curricular. O acompanhamento da frequência e a aplicação das provas ficam a cargo da 

escola, assim, a responsabilidade do núcleo é apenas a certificação dos alunos surdos no 

ensino médio.  

 

6. Considerações finais 

O que moveu a escrita deste artigo foi a necessidade de proporcionar uma explicação 

mais detalhada sobre as políticas públicas voltadas para os surdos na conjuntura do panorama 

nacional, tendo como objetivo principal  traçar um paralelo entre a Lei Federal Nº 10.436, de 

24 de abril de 2002 e o Decreto Federal Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 e como eles 

influenciaram a criação do Decreto Municipal Nº 13.200, de 05 de fevereiro de 2015, que 

iniciou o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para os surdos no município do Rio 
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Grande. Dessa forma, explicitou-se que a Lei Nº 10.436/2002 e o Decreto Nº 5.626/2005 

possibilitaram a criação da Escola Municipal de Educação Bilíngue Prof.a Carmem Regina 

Teixeira Baldino. 

Cabe salientar, também, que a EMEB Carmem Regina Teixeira Baldino é reconhecida 

como a primeira escola municipal no estado do Rio Grande do Sul e a sétima no Brasil. 

Enfatiza-se, também, que há, no Rio Grande do Sul, treze escolas de surdos, mas somente a 

escola de Rio Grande é municipalizada; as demais são estaduais ou filantrópicas.  

Além disso, a data de criação da escola é outro ponto a ser destacado, pois foi criada 

em 2015, em meio a uma forte política de inclusão em contrapartida aos discursos das 

políticas educacionais nacionais, que propunham a inclusão de todos na escola regular, já que 

o Ministério da Educação (MEC) era contrário à criação de escolas bilíngues porque 

desfavorecia a legislação e o discurso construído a partir dela.  

Fundar uma escola para surdos em tempos de inclusão é um desafio. Por isso, foi 

preciso enfrentar muitos obstáculos para que a Escola Municipal de Educação Bilíngue Prof. a 

Carmem Regina Teixeira Baldino tivesse sustentabilidade em sua criação, bem como dotação 

orçamentária para ser custeada pelo governo municipal. O discurso da inclusão na escola 

regular é ainda bastante presente, mas os surdos vêm lutando contra isso quando argumentam 

a favor da permanência das escolas bilíngues, considerando suas especificidades linguística e 

cultural. Os movimentos surdos buscam não só apresentar para a sociedade as necessidades da 

comunidade, como também os motivos pelos quais o ensino bilíngue é necessário e adequado 

a eles.  

 Acredita-se, portanto, que a recente criação de uma Diretoria de Políticas de Educação 

Bilíngue de Surdos dentro do MEC, bem como a nomeação de pessoas designadas para 

atender as demandas da comunidade surda, através de uma perspectiva educacional bilíngue 

no Brasil, sejam condição de possibilidade para que tenhamos ações mais diretas que cultuem 

uma nova consciência relacionada às particularidades linguísticas do ensino bilíngue no país. 

A consolidação das politicas públicas para os surdos através do Decreto Municipal Nº. 

13.200/2015 na cidade do Rio Grande possibilitou a garantia dos espaços para que a 

comunidade surda continue na luta pelos seus direitos constituídos pelo respaldo das leis e 

decretos federais. 

Acredito que a comunidade surda precisa unir forças para requerer outras ações de 

sustentabilidade de ações coletivas que visem a ter como princípio a reativação da Associação 

de Surdos do município do Rio Grande/RS, buscando forças ativas dentro do seu próprio 
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meio para que assegure a permanência de políticas públicas municipais em condições 

favoráveis previsto em leis e decretos das esferas governamentais. 

A inclusão social do surdo na sociedade e as políticas públicas destinadas à educação 

bilíngue de surdos tem se tornado uma realidade expressiva em algumas comunidades, uma 

vez que, solicita novas e diferentes posturas da gestão governamental reestruturando a 

dinâmica institucional de modo que abarque todos os surdos com necessidades amplas de 

sobrevivência. Percebe-se a necessidade de construir ações que possibilitem o atendimento 

adequado dos surdos nas áreas da educação, da saúde, da mobilidade com acessibilidade 

adequada. Um exemplo é a necessidade da criação de central de intérpretes em Libras que 

visa oferecer ao surdo o pleno direito à participação dos acontecimentos sociais através da 

acessibilidade, bem como respeito em todos os aspectos, a qual garantirá a efetiva 

participação dos sujeitos surdos na sociedade, possibilitando o estabelecimento de relações de 

igualdade para todos em todos os aspectos sejam eles sociais, profissionais, educacionais 

entre outros. 

Tendo em vista, essas necessidades acima citadas, e diante da conclusão do trabalho, 

que evidencia que a criação da escola bilíngue na cidade do Rio Grande-RS sendo fruto do 

Decreto Federal Nº 5.626/2005, foi uma grande conquista da comunidade surda riograndina, 

considero necessário salientar a importância da permanência da mesma, independentemente 

de haver ou não mudança de governo com a troca de siglas partidárias. 

Necessitamos buscar sempre inovações e implementações de políticas públicas no 

âmbito da gestão municipal que visem à garantia do acesso a vigência da política nacional 

para os surdos.    
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