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MANIFESTO ABERTO AO POVO BRASILEIRO POR UMA ESCOLA BILÍNGUE E INCLUSIVA

O grupo Libras Pernambuco com apoio do Programa Ciranda Auditiva e da Rede de 
Apoio aos Familiares, Amigos e Educadores de Surdos junto com o Instituto de 
Educação de Petrolina – IEP e os integrantes do Curso de Instrutores de Libras que 
ocorre na Universidade de Pernambuco, Pólo Petrolina, turma 2015.2, vem de forma 
aberta, ampla e solidária, nacionalmente, apresentar o manifesto aberto ao povo 
brasileiro por uma escola bilíngue e inclusiva com a perspectiva da educação de 
qualidade e universalmente para todos. 

Por meio deste documento repleto de orientações e diretrizes estruturantes para a 
implantação da Escola Bilíngue inclusiva e para todos, surdos e ouvintes tornam-se 
atores e sujeitos das ações educativas escolares. 

Defende-se a acessibilidade comunicacional como direito de todos sendo a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras patrimônio do povo brasileiro e que precisa, respeitados 
os regionalismos comuns de uma língua em um país continental como o Brasil, 
também de uma padronização nacional com conteúdos mínimos enquanto Disciplina 
curricular. 

Enquanto instrumento de acesso ao conhecimento das demais áreas do 
conhecimento a Libras ainda não está completa e carece de criar novos subsídios 
para consolidar as diferentes ensinagens que resultem em distintas e valiosas 
aprendizagens nos educandos surdos. Diante dos diversos conteúdos curriculares 
comuns em cada ano, e necessários para o progresso da escolaridade dos surdos 
os conteúdos dos livros didáticos devem ser adaptados em livros digitais gravados 
em Libras.  

Quanto à educação de surdos, observamos a carência de profissionais capacitados 
para a reestruturação metodológica diante da cognição visual inerente aos 
educandos com surdez em cada nível residual, quer na Pedagogia, quer na 
Andragogia. 

Diante da atual conjuntura nacional brasileira que envolve a Educação 
interdisciplinar e ações com o Programa Saúde do Escolar, muitas crianças surdas 
encontram-se inseridas nas salas de aula reproduzindo o modelo formatado e 
depositado, dependente de intérpretes e sem vislumbrar autonomia; 
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Considerando a importância e a necessidade de reestruturar o modelo escolar para 
desenvolver a relação inclusiva desde os espaços familiares, creches e escolares de 
maneira pacífica e organizada para formação humana com valores, princípios, 
regras de convivência, limites e cultura da paz; 

Tendo em vista a municipalização da Educação Fundamental e a importante e 
necessária implantação do modelo de escolarização inclusiva bilíngue Libras/Língua 
Portuguesa escrita em diferentes regiões brasileiras; 

Em respeito às condições e especificidades educomunicacionais de cada cidadão 
com surdez que apresenta variações tanto de nível de residual auditivo como de 
lateralidade e, por serem, alguns, usuários e dependentes da língua de sinais; 

Passados mais de uma década do Decreto 5626/05 e muitos munícipes e o Poder 
Público ainda sem saber como transformar a sociedade oralizada em bilíngue 
Libras/Língua portuguesa de maneira inclusiva que considere o modelo de 
acessibilidade comunicacional com qualidade e dignidade;  

Vimos pelo presente Manifesto aberto ao povo brasileiro defender a escola inclusiva 
bilíngue com Libras/Língua Portuguesa escrita e apresentar algumas considerações 
e diretrizes que ora acreditamos contribuírem para instrumentalizar o Poder Público 
de recursos necessários para a implementação e implantação coerente com o 
modelo de sociedade inclusiva que acreditamos e precisamos estruturar em todo o 
território nacional.  

Cientes de que a implementação e implantação do Projeto bilíngue na escola 
inclusiva em municípios brasileiros é um processo que muitas vezes fica impactado 
por questões políticas e ideológicas nem sempre inclusivas. Concordamos que para 
se defender integridade com dignidade para a construção e reconhecimento da 
cidadania da criança surda, a condição mínima é através do diálogo com interação, 
respeito e convivência entre surdos e ouvintes.  

É preciso aprender a conviver e respeitar o outro também com culturas e valores 
pessoais múltiplos. Compreender que entre surdos e ouvintes, entre humanos que 
sinalizam e outros que oralizam não se pode ter diálogo em comum se a língua de 
sinais não for motivo de troca. É mais fácil para o ouvinte aprender Libras do que as 
surdas aprenderem a oralizar. A comunicação em Libras precisa ultrapassar o 
caráter oficial e tornar-se instrumento de acesso ao conhecimento para os surdos 
sinalizantes e todos os seus familiares que não podem ficar todo o turno fora da 
escola esperando finalizar as aulas e voltar com a criança para casa sem interação 
mínima. 
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Se a diferença reside na comunicação, então que esta seja construída de forma 
bilíngue e para/com todos. Diante de crianças surdas sinalizantes a língua de sinais 
precisa ser compartilhada entre pais e filhos, professores e estudantes, profissionais 
da saúde e pacientes. Não pode existir apenas a oralização como recurso 
comunicacional. Existem surdos que oralizam por conta do residual e/ou de terapias 
fonoarticulatórias e uso de tecnologias assistivas. Mas diante de surdos nível 
profundo bilateral a Libras é a indicada como L1, sem ressalvas. Mesmo que a 
criança seja implantada, utilize aparelho de amplificação sonora individual, oralize, 
mesmo assim, a Libras deve ser ensinada como atributo e oportunidade pessoal e 
social.  

Sendo assim, aprender Libras é uma motivação pessoal mas uma questão social. A 
relação de respeito e de amor surge com o diálogo e a convivência diária. Daí a 
comunicação deve ser dual e empática sem a interferência de intermediadores 
diretos. As questões comportamentais da infância e da juventude devem ser 
convividas entre ouvintes e surdos, em comunhão comunicacional afetiva e 
comportamental, com empatia e respeitabilidade, quando as diferenças tornam-se 
atributos e valores e não, motivo de segregação e necessidade de intermediadores 
diretos. 

Diante de uma criança surda sinalizante a comunicação deve ser sinalizada em 
Língua Brasileira de Sinais – Libras que é a segunda língua oficial do País, 
legalmente constituída pela Lei 10436/02 e regulamentada pelo Decreto 5626/05. 
Então propomos:  

PARA AS CRECHES E ESCOLAS BILÍNGUES: 

1. Articulação com os serviços da saúde para realização e fechamento do 
diagnóstico de todas as crianças/escolares com suspeita de dificuldades 
auditivas e comunicacionais. Realizar exame de audiometria em todas as 
crianças para estabelecer qual o nível de surdez e com isto desenvolver as 
estratégias educomunicacionais individualizadas. A depender do nível de 
residual auditivo leve, moderado até severo uni lateral e mesmo com uso de 
aparelhos de amplificação sonora individual as crianças surdas podem 
oralizar e assim participar naturalmente de todas as atividades sem 
necessariamente serem usuárias da Libras como L1. A Libras passa a ser, 
nesses casos, necessária para a comunicação e socialização com as 
crianças sinalizantes nível profundo bilateral; 

2. Desenvolvimento de uma Ficha de acompanhamento individual padrão desde 
o ensino infantil até o final do Ensino Fundamental descrevendo as condições 
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e especificidades cognitivas e de desenvolvimento da aprendizagem de cada 
criança. Reações, comportamento, aptidões, volições e necessidades, tudo 
deve ser registrado na ficha do escolar. É da responsabilidade do educador 
acompanhar o desenvolvimento cognitivo da criança surda e repassar, a 
cada ano e escola, a ficha do escolar surdo até, no mínimo, o final do 
Ensino Fundamental. Desta forma se tem construído o histórico do aluno, 
seus saberes, prazeres, conflitos, limites, superações, dificuldades, 
frustrações. A ficha é do aluno e não da escola. Para cada docente que 
acolhe e interage com este aluno tem-se construído de forma gradativa e 
processual o como trabalhar com a criança. Assim, evita-se que cada novo 
ano e nova escola o educador entre em desespero ou tenha que começar do 
zero duvidoso, sem ter respaldo histórico das ações e intervenções 
educativas ao longo da vida escolar do estudante surdo; 

3. Nas creches e escolas NUNCA SEPARAR OUVINTES DE SURDOS, 
NUNCA. Ou estaremos aprofundando a segregação e o isolamento em 
guetos de surdos e ouvintes para infelicidade de todos. A sala bilíngue e a 
escola bilíngue não exclui ouvintes. A sala é inclusiva e todo o material é 
adaptado aos surdos e ouvintes com libras e legenda e oralização, com 
profissionais de apoio e sala de recursos com encontros no contra turno para 
reforço dos conteúdos curriculares; 

4. Trabalhar a estimulação precoce de forma efetiva propositiva para despertar 
o cognitivo e o mental em todo o seu potencial. Encarando a surdez 
como  risco de comprometimento cognitivo é possível superar a deficiência 
pela inserção da linguagem e da afetividade visuogestual e estabelecer um 
grau positivo de interação educomunicacional. A cognição visual é um 
caminho propositivo e proativo para a formação humana da criança surda 
que passa a ser integrada com o social; 

5. Se as creches também são preparadas para a comunicação sinalizada 
bilíngue, as crianças não mais chegarão à escola sem vocabulário, sem 
comunicação comum a todos. Atualmente ocorre uma gama de conflitos 
quando as crianças surdas, repletas de sinais caseiros, alheios e sem 
padronização, chegam à escola defasadas com parco vocabulário de libras e 
não conseguem acompanhar as atividades escolares curriculares; 

6. Criação da disciplina de Libras para todos os anos escolares como se tem o 
português. Desde o primeiro ano com contação de histórias infantis em 
Libras, cantinho da Libras na Biblioteca; 

7. Adequação dos livros didáticos existentes e exigir adaptação com 
acessibilidade comunicacional das editoras, no caso, das imagens e aulas 
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em Libras por vídeo. Todos os temas escolares, histórias infantis, regras de 
convivência adaptados em Libras. Os valores sociais escolares e familiares 
devem estar organizados segundo a Técnica da Descrição Visual Sinalizada 
Aplicada ao educando surdo sinalizante; 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES, INSTRUTORES E INTERPRETES DE LIBRAS 

8. Formação e capacitação de Libras para os trabalhadores da Educação: 
professores, gestores, merendeiras, vigilantes, pessoal de apoio e todos os 
escolares devem aprender Libras para que se torne o ambiente escolar 
verdadeiramente inclusivo e bilíngue. Ou estarão, os surdos, apenas 
inseridos e eternos dependentes de intermediadores, separados em grupos 
de surdos sem interação nem comunicação comum entre escolares surdos e 
ouvintes, eternos dependentes de intermediadores. Isto para que todas as 
atividades escolares sejam bilíngues e entre elas a relação seja de empatia e 
respeito com dignidade e integridade. Assim os escolares ouvintes tornam-se 
bilíngues e as crianças surdas afetivamente felizes sinalizantes e dialogando 
entre/com todos;  

9. Formação e capacitação de professores de forma distinta e efetiva em 
metodologia diferenciada para o educando surdo nos diferentes níveis de 
residual auditivo uni e bilateral. Trabalhar a didática para a cognição visual é 
uma necessidade e um direito individual do educando. É preciso 
compreender como os surdos aprendem, interagem para além do concreto 
de forma subjetiva e abstrata. É uma necessidade de compreensão para o 
efetivo sucesso da ação educativa. Esta demanda deve estar presente tanto 
na educação e capacitação permanente, como em todos os cursos de 
formação/graduação de professores desde o magistério ao superior. As 
crianças surdas não desenvolvem a aprendizagem no mesmo modelo 
comum de ensinagem ofertado às crianças ouvintes. Mas isto não justifica 
separação em escolas segregadas, especiais nem exclusivas de surdos, mas 
sim, adaptação do material educativo, dos livros didáticos que, uma vez 
formatado ao modelo da cognição visual, passam a ser comuns a todos, 
ouvintes e surdos e todos aprendem. O educando, independente de ser 
surdo ou ouvinte, é responsabilidade do professor e este deve saber como 
incluir e ter domínio bilíngue; 

10. O Intérprete de Libras educacional é uma tecnologia assistiva, deve ser 
regido pelo código de Ética e atuar na intermediação dos saberes segundo 
definido no Decreto 5626/05. Atua junto ao professor no repasse dos saberes 
escolares e tem corresponsabilidades educomunicacionais e compromisso 
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com a aprendizagem do grupo de surdos assistido por ele. Tem formação 
técnica Nível Médio e Superior com Letras/Libras. 

11. O Instrutor de Libras atua como educador de apoio interagindo com o 
professor na construção dos materiais educativos e na adaptação do 
material. Atua de forma interdisciplinar na alfabetização de surdos e ouvintes 
em Libras, na sala de recursos, apoio à biblioteca e contação de histórias e 
no reforço escolar além de atuar na Educação de Jovens e Adultos. O 
instrutor tem competência pedagógica e andragógica com formação técnica 
Nível Médio e não pode ser exigido o exame de proficiência de Libras por não 
estar previsto em Lei; 

CONTEÚDOS CURRICULARES 

12. Preparação de material bilíngue direcionado à cognição visual. Organização 
de eventos e datas comemorativas adaptadas, estruturação das aulas 
inclusivas com técnicas como a Descrição Visual Sinalizada Aplicada – DVSA 
envolvendo tanto a sala de recursos como a biblioteca;  

13. A presença do Intérprete de Libras se dará a partir de quando as crianças já 
dominem a Libras que será ensinada pelos instrutores e professores 
bilíngues conforme Decreto 5626/05. Sem saberem Libras a presença do 
intérprete em sala de aula é incoerente. Antes as crianças precisam aprender 
Libras para desenvolverem vocabulário mínimo; 

14. Todos os conteúdos curriculares escolares, ano a ano, devem ser oferecidos 
às crianças surdas, sem exceção e nos mesmos níveis de aprofundamento e 
experimentos. Não existe comprometimento cognitivo diante da surdez. O 
que se precisa é desenvolver estratégias metodológicas que atendam à 
cognição visual como princípio educomunicacional; 

APOIO E ORIENTAÇÃO AOS FAMILIARES 

15. Criar e estruturar uma rede municipal de diálogo e acolhimento à criança e 
familiares de surdos. Ter definido diagnóstico e qual o nível de surdez uni ou 
bilateral;  

16. Ao finalizar o diagnóstico e estabelecer o nível de comprometimento auditivo 
de cada criança, definem-se as estratégias educomunicacionais necessárias 
para o pleno desenvolvimento da criança com a produção de material 

http://www.visaoinclusiva.com.br/
http://www.cirandaauditiva,com/
mailto:libras.pernambuco@gmail.com


 
GRUPO LIBRAS PERNAMBUCO 

 PROGRAMA CIRANDA AUDITIVA 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA  

REDE DE APOIO AOS FAMILIARES, AMIGOS  
E EDUCADORES DE SURDOS  

 

Este documento é uma versão em construção. Tanto aguardamos sugestões para aperfeiçoarmos 
cada vez mais o Manifesto, como aguardamos a sua inscrição para participar deste movimento em 
defesa da qualidade da educação pública inclusiva bilíngue para surdos e ouvintes. Envie suas 
sugestões para os endereços: <www.visaoinclusiva.com.br>, <www.cirandaauditiva,com>, 
<libras.pernambuco@gmail.com>. 

 Página 7 
 

educativo coerente com o modelo universal e pode ser produzido pelos pais, 
professores, instrutores surdos; 

17. Para que a convivência familiar seja harmônica entre pais ouvintes e crianças 
surdas a Libras deve ser ensinada a todos os pais;  

18. Os ensinamentos dos pais e dos professores devem ser compartilhados pelo 
exemplo entre todos. A Libras deve ser instrumento comum entre todos; 

19. A FAMILIA É PARCEIRA e é preciso desenhar o mapa de cada região 
identificando onde estão as crianças surdas, os bebês com suas famílias 
para iniciarmos a orientação familiar com a inserção da linguagem e 
afetividade visuogestual; 

20. Mapear por região as residências das crianças com surdez para inicialmente 
abrir escolas em pontos estratégicos da cidade por região acolhendo grupo 
de surdos. Muitas crianças surdas estão em regiões distantes da cidade, 
povoados isolados, sem professores qualificados nem preparados para lidar 
com a cognição visual; 

21. Ofertar cursos de Libras para a comunidade escolar com a especificidade 
cognitiva e de conteúdos que sejam coerentes com as necessidades, 
resolução de conflitos, valores pessoais e sociais, quanto à relação e 
interação afetiva, apoio e aproximação familiar e escolar. Sentimentos, 
valores, regras de convivência, limites e necessidades da vida diária em 
libras devem ser trabalhados com os pais, professores e as crianças surdas 
para que estas cheguem à escola minimamente civilizadas e cheguem à 
idade adulta com o mínimo de preparação para a vida produtiva e o mercado 
de trabalho; 

SAÚDE DO ESCOLAR 

22. Exame de audiometria em todas as crianças com suspeita de dificuldade 
auditiva ou com história de surdez familiar. Diante do diagnóstico positivo 
definir as estratégias necessárias à cognição e aprendizagem plena; 

23. Capacitação dos Agentes de Saúde em cada USF/NASF para localizar e 
atuar junto às famílias como lidar com a educação das crianças sinalizantes 
e  inserir a Libras no diálogo familiar desde o primeiro dia de vida; 

24. Orientação aos profissionais da saúde: médicos pediatras, enfermeiros, 
fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, etc a necessidade de acolhimento em 
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Libras e interação com o usuário com dignidade e respeitabilidade 
educomunicacional;  

25. A Politica Nacional de Saúde Auditiva a partir do Teste da Orelhinha e do 
Exame de Emissões Otoacústicas deve ser uma rotina em todas as 
maternidades municipais. Todas as crianças devem participar da Triagem 
Auditiva Neonatal conforme determina Lei nº 12.303/2010 e finalizado o 
diagnóstico até um ano; 

CAPITULO ÚNICO: Rejeitamos e denunciamos qualquer tipo de barreira atitudinal, 
política e ideológica que venha a ferir o direito de ir e vir. Desta maneira apoiamos 
todas as famílias com crianças surdas nas decisões quanto ao uso de tecnologias 
assistivas, quer do uso de AASI, Implante coclear, terapia fonoarticulatória, etc. o 
fato é que alguns membros da comunidade surda composta de surdos e intérpretes, 
militantes de movimentos desumanos de eugenia, poder e segregação de surdos em 
guetos e na mono “cultura surda”, estão manipulando e induzindo escolares surdos 
a rejeitarem o uso de tecnologias assistivas como forma de se manterem “surdos 
puros”, rejeitam a vacina de rubéola, estimulam as crianças surdas sob sua regência 
a permanecerem distantes da relação familiar, social e escolar junto de ouvintes.  
Defendem a “desouvintização” e qualquer vínculo com as pessoas ouvintes. 
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