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RESUMO

Pesquisas apontam que o sucesso escolar dos alunos surdos depende, em
grande parte, de como o domínio da língua está sendo abordado, como
também as práticas pedagógicas a ela atreladas estão sendo usadas.
Além disso, a aquisição dos conhecimentos pelas crianças surdas deve ter
como base de instrução a Libras, como primeira língua. O bilinguismo
oportuniza o ensino tanto para os surdos como para os ouvintes o contato
com duas línguas e a comunicação entre eles, pois não basta só o surdo
saber a língua de sinais se o ouvinte não conhece, isso tornaria a
comunicação difícil e até mesmo impossível. O objetivo do modelo
bilíngue é criar uma identidade bicultural, pois permite à criança surda
desenvolver suas potencialidades dentro da cultura surda e aproximar-se,
através dela, à cultura ouvinte. O presente estudo tem como objetivo
contribuir através da divulgação de recursos didáticos bilíngues e os
benefícios de sua utilização para o ensino de alunos Surdos na escola
comum. A pesquisa, de natureza qualitativa, envolveu revisão da
literatura, pesquisa bibliográfica, coleta de dados e confecção de recursos
didáticos bilíngues para servirem de apoio para o ensino. O estudo
revelou que o modelo de educação bilíngue visa ao aluno Surdo um
desenvolvimento cognitivo-linguístico equivalente ao do aluno ouvinte.
Conclui-se então que é inegável a utilização de metodologias adequadas e
recursos didáticos apropriados em sala de aula que beneficiem os alunos
Surdos, bem como a formação do professor que vai atuar como
responsável por incentivar e mediar à construção do conhecimento. 
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