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Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as 
imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter 
consciência de que é dono do seu destino. 
 
Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. 
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Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o 
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seus tostões no fim do mês. 
 
Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da 
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Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de 
sua ajuda. 
 
Diabético é quem não consegue ser doce. 
 
Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. 
 
E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos 
que não conseguem falar com Deus. 
 
A amizade é um amor que nunca morre. 



 
 

 
 

 
RESUMO 

 
A Língua Brasileira de Sinais (Libras) tornou-se oficialmente a segunda 

língua no Brasil por meio do Decreto nº 5.626/2005, que explicita a 
obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura, 
Fonoaudiologia e Magistério. Tal medida leva a supor que o principal objetivo 
desta disciplina seja preparar os discentes para atuar com estudantes surdos 
no ensino regular. O objetivo deste estudo foi, então, analisar a percepção de 
acadêmicos de licenciatura a respeito da disciplina de Libras quanto a sua 
organização, a importância da mesma na sua formação profissional e seu 
conhecimento com relação à Libras e à surdez. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa mista com 59 acadêmicos de duas universidades localizadas no sul 
do Brasil, que cursavam licenciaturas e que já haviam finalizado essa 
disciplina. A coleta dos dados ocorreu por meio da aplicação de questionário 
com questões abertas e fechadas a respeito da disciplina de Libras. Os 
resultados apontam que a maioria destes estudantes, antes de cursar a 
disciplina, não conhecia a Libras e nem pessoas surdas, mas após frequentá-la 
afirmam que esta foi importante para sua formação. Além disso, na visão dos 
alunos que cursaram a disciplina há uma tendência dos docentes em ensinar o 
vocabulário e gramática da língua de sinais, em detrimento de questões mais 
abrangentes acerca da surdez, dos surdos, e da própria inclusão. Também na 
visão dos discentes são destinadas poucas horas nas ementas desta disciplina, 
sendo que a maioria percebe que se tivesse uma carga horária maior poderia 
vir a tornar-se proficiente na língua. Concluiu-se que a disciplina de Libras está 
ocorrendo nas universidades, mas para que se torne efetiva são necessários 
investimentos na área da surdez, especialmente na formação de professores, 
para que os discentes das licenciaturas não tenham contato apenas com a 
Língua de Sinais enquanto sistema linguístico, mas com discussões 
abrangentes a respeito da educação de surdos. 
 
Palavras-chave: Disciplina de Libras. Licenciaturas. Surdez. 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Brazilian Sign Language (Libras) officially became Brazil’s second language 
through Decree 5,626/2005. This law states that Libras must be part of the 
curriculum for undergraduate degree courses to train speech and language 
therapists and teachers. The main objective of this law was to prepare the 
professionals studying in these courses (even to a basic extent) to work with 
Deaf students in regular education classrooms. Consequently, the objective of 
this study was to analyze the perceptions of undergraduate students about 
Libras, with regard to organization, the importance of this language for their 
professional training, and their understanding of Libras and deafness. This was 
accomplished by surveying 59 students in undergraduate teaching courses at 
two private universities in southern Brazil who had already studied Libras but 
were still attending university. Data was collected through a questionnaire. The 
results showed that most participants did not have knowledge on these topics, 
nor deaf people, but nevertheless stated that Libras was important to their 
professional training. Furthermore, to these students, lecturers have a tendency 
to teach vocabulary and grammar in detriment of more comprehensive subjects 
regarding deafness, deaf people, and inclusion itself. Also, according to the 
students, Libras subject's course load should be longer, as a majority of them 
understand that a more extended course load could make them proficient in this 
language. We conclude that Libras as a subject is present in the universities, 
but that more investments in the area of deafness are necessary to make it 
more effective, particularly with regard to Libras as a subject; these would allow 
undergraduate students to move beyond simple contact with sign language as a 
linguistic system to broader discussions on educating Deaf students. 
 
Keywords: Libras course. Degree courses. Deafness. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia deste trabalho de pesquisa começou a partir da minha 

experiência pessoal e profissional na área da Libras e da surdez. Inicialmente, 

é preciso esclarecer que meu primeiro contato com surdos se deu por volta dos 

anos 2002/2003, quando conheci meu enteado que é surdo. Nesta época 

cursava Letras na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e não 

tinha conhecimento algum sobre essa temática. 

Meu enteado, na época, também estava começando a aprender a 

Língua de Sinais, pois, anteriormente, havia frequentado escolas que 

utilizavam apenas a língua oral. Assim, quando o conheci, percebi que ele não 

era proficiente nem na Língua Portuguesa, nem na Língua de Sinais. Em vista 

disso, costumava interagir por meio de gestos caseiros e apontamentos.  

Nossas primeiras tentativas de inter-relação foram frustrantes, pois ele 

tinha dificuldades de relacionar-se, inclusive com sua própria família. Isso foi 

determinante para que eu me interessasse pela Língua de Sinais. Como na 

época de minha graduação a disciplina de Libras ainda não era obrigatória, por 

intermédio de uma colega da universidade procurei um curso básico da língua 

na Federação Nacional dos Surdos (FENEIS), em Curitiba. 

Neste curso conheci surdos adultos que usavam a Língua de Sinais e 

passei a interagir com estes, o que me levou a cursar o nível intermediário. 

Nesta época, mesmo já tendo frequentado dois cursos da língua, percebi que o 

conhecimento adquirido ainda não era suficiente. Busquei, então, por 

intermédio dos docentes surdos, um curso de especialização em Língua 

Brasileira de Sinas.  

Diante disso, as interações com meu enteado tiveram significativa 

melhora, o que me motivou a aprofundar os estudos sobre a Língua de Sinais. 

Minha primeira pesquisa acerca da língua foi o trabalho de conclusão de curso 

na graduação. Esse trabalho envolvia a Língua Brasileira de Sinais e a Língua 

Inglesa na modalidade escrita e objetivava abordar as condições de ensino 

desta língua estrangeira para surdos na cidade de Curitiba. Finalizada minha 

graduação ingressei em 2010 no meu primeiro curso de Libras e Tradução e 

dentro deste curso realizei um estágio de observação em uma escola que 
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atende estudantes com necessidades especificas e surdos na região central de 

Curitiba.  

Em 2011, cursei uma pós-graduação lato sensu na área da Educação 

especial, Educação bilíngue para surdos - Libras/ Língua Portuguesa, na 

Faculdade América do Sul, em Maringá, no Paraná. Neste último curso, meu 

trabalho de conclusão novamente relacionava a Libras e a Língua Inglesa 

escrita. A temática tratou das consequências da aquisição tardia da Libras por 

crianças surdas, filhas de pais ouvintes, e o aprendizado da Língua Inglesa. No 

fim desse curso, fui aprovada na banca avaliativa de proficiência em Libras.  

A partir de então, passei a trabalhar na área da surdez, inicialmente 

como tradutora intérprete de Língua de Sinais, na cidade de Curitiba. Depois 

disso, entre 2012 e 2013, na cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina, tive 

minha primeira experiência com tradução no ensino superior, no curso de 

Pedagogia da Universidade do Contestado (UnC). Oito meses depois, fui 

convidada a deixar esta função e assumir o papel de docente de Libras na 

mesma Universidade, onde permaneço até hoje.  

Ainda no ano de 2014 fui aprovada em concurso público do Instituto 

Federal Catarinense (IFC) para o cargo de intérprete de Libras, assumindo 

neste mesmo ano a função na cidade de Araquari, Santa Catarina. Em 2016 

consegui remoção para o Instituto Federal Paranaense (IFPR) Campus 

Pinhais, onde atuo em sala de aula como tradutora e coordeno um projeto 

chamado Mãos que falam: ecos do silêncio. Também ministro aulas de Libras 

e, em conjunto com estudantes, realizo pesquisa e formalização de novos 

sinais da língua. 

Como docente, desta disciplina, comecei a me indagar como trabalhar 

em sala de aula. Nesta época, quando assumi a disciplina, essa já havia sido 

iniciada por um docente surdo que, por motivos pessoais, não pôde seguir 

ministrando as aulas. Já na primeira aula percebi que o docente anterior 

enfatizava, em seu trabalho, apenas o vocabulário da língua deixando de lado 

outros conceitos relevantes tais como, a questão histórica da língua, a 

educação de surdos no Brasil etc. Percebia-se que o fato da Libras ter-se 

tornado língua oficial da comunidade surda brasileira em 24 de abril do ano de 

2002, por meio da Lei nº 10.436, e ter sido oficializada, tornado-se obrigatória 
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nos cursos de Licenciatura, Magistério e Fonoaudiologia não era muito 

discutido e enfatizado. 

Além disso, ao começar a ministrar tal disciplina percebi que, apesar de 

sua obrigatoriedade, nem a Lei nem o Decreto nº 5626/2005 apresentam 

orientações mais precisas a respeito de seu conteúdo, função, carga horária 

etc. Em vista disso, cabe a cada instituição de ensino superior organizar a 

disciplina de Libras da maneira que melhor lhe convier. A respeito disso, 

autores como Brito e Prado (2011) argumentam que a junção da teoria com a 

prática na disciplina de Libras deve ser trabalhada o que possibilitará a vivência 

e a oportunidade de praticar a língua.  

Sem sombra de dúvida, a oficialização da Libras, bem como sua 

divulgação, fizeram com que essa língua fosse ganhando espaços sociais. No 

entanto, passados mais de dez anos, há ainda um longo caminho a ser 

percorrido tendo em vista que a Libras ainda é uma língua em formação. 

O Decreto nº 5626 institui em que cursos tal disciplina deve ser ofertada, porém 

não explicita os motivos para sua inserção. Portanto, pode-se apenas inferir 

que um dos motivos tenha sido o de torná-la uma estratégia que auxilie na 

formação dos futuros docentes, assegurando, assim, a acessibilidade dos 

surdos no ensino regular. É preciso, no entanto, questionar se, de fato, apenas 

uma disciplina e a maneira como ela vem sendo trabalhada é suficiente para 

empoderar os futuros professores com conhecimentos que lhes permitam 

conduzir, metodologicamente, os processos de ensino e mediar a 

aprendizagem de alunos surdos.  

Assim, ainda que a inserção de tal disciplina na formação docente possa 

ser considerada um avanço, questiona-se se a Libras por si, como língua de 

instrução, pode garantir a apropriação dos conhecimentos necessários para 

que o futuro professor possa trabalhar com alunos surdos em sala de aula no 

ensino básico? Estariam os acadêmicos, no caso deste trabalho das 

licenciaturas, após cursar a disciplina, habilitados para trabalhar com alunos 

surdos? Em vista disso, qual seria o impacto desta vivência na sua vida 

profissional e pessoal?  

  Por conta desses questionamentos, senti a necessidade de aprofundar 

meus conhecimentos na área. Ingressei, então, no ano de 2015, no Programa 

de Mestrado em Distúrbios da Comunicação, no qual pude rever meus 
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conceitos acerca da linguagem, da Língua de Sinais, da surdez e da educação 

de surdos. 

 A partir de minha trajetória e dos estudos acerca dessas temáticas, 

emergiu o objetivo desta pesquisa que é analisar a percepção de acadêmicos 

de licenciatura a respeito da disciplina de Libras quanto a sua organização, a 

importância da mesma na sua formação profissional e seu conhecimento com 

relação à Libras e à surdez.  

Para melhor compreensão, este trabalho constitui-se de dois capítulos 

teóricos. O primeiro discorre a respeito dos processos de inclusão e 

acessibilidade escolar, focando-se nas pessoas surdas. Já o segundo, 

desenvolve a temática da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura.  

O terceiro capítulo apresenta o percurso metodológico do trabalho, 

incluindo a descrição do local da pesquisa, as características dos participantes 

e os procedimentos adotados para a realização da coleta de dados.  

No quarto capítulo será apresentada a análise de dados, baseada nos 

eixos temáticos nos quais esse trabalho está dividido. Ao final, serão feitas as 

considerações e apontamentos finais. 
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1. ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO: DESAFIOS NA ÁREA DA SURDEZ 

 

Este capítulo tem por objetivo introduzir as temáticas da inclusão e da 

acessibilidade escolar, conceitos que vêm sendo discutidos ao longo dos anos 

e que são debatidos em nossa sociedade, especialmente nas políticas 

nacionais que abordam as pessoas com deficiência. Além disso, apresenta 

uma seção explicando a acessibilidade específica para surdos, foco dessa 

dissertação, no que diz respeito à esfera escolar. 

 

1.1 INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

 

Ao longo das últimas décadas vem se discutindo sobre a inclusão das 

pessoas com deficiência nas escolas e mais recentemente sobre a 

acessibilidade desses sujeitos tanto no âmbito escolar quanto social. Segundo 

Brito e Prado (2011) a educação das pessoas com alguma necessidade 

especifica no “Brasil, passa por um novo momento, em que se busca garantir 

espaço a todas as pessoas, e neste sentido a inclusão vem fazendo parte dos 

debates educacionais como necessidade emergente” (pg. 2). Ainda segundo as 

autoras, a inclusão nas escolas brasileiras passou por várias etapas, desde a 

separação dos estudantes com “deficiência” dos demais alunos, até o debate e 

surgimento de leis que garantem que esse alunado tenha o direito de 

frequentar o ensino regular. Apesar das mudanças nesta área, há de se 

questionar se as instituições estão preparadas para receber esses alunos, 

tanto no que diz respeito aos aspectos físicos, quanto educacionais, sociais e 

culturais.  

Mantoan et al (2010) afirmam que a inclusão tem o objetivo de romper 

com os “paradigmas” que amparam o “conservadorismo” das escolas, ou seja, 

a inclusão contesta os sistemas educacionais que foram constituídos a partir da 

oposição de alunos ditos normais dos alunos com deficiência.  

 Para Feigenbaum (2009) a inclusão escolar deve levar em consideração 

a escola aberta à diversidade e precisa ser pensada e ressignificada por meio 

do paradigma de educação para todos. Ainda neste contexto geral da inclusão 

e da acessibilidade, Bezerra (2014), afirma que a inclusão e a acessibilidade 

estão estreitamente ligadas. Segundo a autora, a acessibilidade deve dar 
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suporte e condições para as pessoas com deficiência, sugerindo que para que 

isto possa acontecer é necessário a diminuição das dificuldades de acesso 

destes indivíduos. 

O termo inclusão, segundo Breitenbach (2015) e Feigenbaum (2008), 

surge em 1998 com a lei número 4767/98 que a define como sendo a condição 

de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos 

sistemas e meios de comunicação por pessoa com mobilidade reduzida. No 

ano seguinte, a inclusão é citada novamente na Política Nacional para a 

Integração da Pessoa com Deficiência que introduziu a definição de 

acessibilidade.  

Ainda no debate a respeito da inclusão e da acessibilidade autores como 

Pupo, Melo, Ferrés (2006) apresentam um pilar composto de seis bases que, 

segundo eles, são imprescindíveis para que o binômio acessibilidade/inclusão 

ocorra:  

- acessibilidade arquitetônica: não deve haver barreiras ambientais ou físicas 

nas casas, edifícios, espaços ou equipamentos urbanos e meios de 

transportes, individuais ou coletivos;  

- acessibilidade comunicacional: não devem existir barreiras na comunicação 

interpessoal, escrita e virtual;  

 - acessibilidade metodológica: não deve haver obstáculos nos métodos e 

técnicas de estudo, de trabalho, de ação comunitária e de educação dos filhos;  

- acessibilidade instrumental: não deve haver barreiras nos instrumentos, 

utensílios e ferramentas de estudo, de trabalho e de lazer ou recreação; 

- acessibilidade programática: não deve haver barreiras invisíveis embutidas 

em políticas públicas e normas ou regulamento.  

Por fim, acessibilidade atitudinal que indica não deve haver 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.  

Corroborando Pupo, Melo, Ferrés (2006), Ribeiro (2011) esclarece que a 

questão da acessibilidade vem ganhando força, uma vez que o binômio 

acessibilidade/inclusão é indissociável. Ainda segundo o autor, não bastam leis 

para que a inclusão aconteça. Estas abrem caminhos para o acesso dos 

estudantes nas escolas, porém, muitas vezes, as atitudes humanas e 
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metodológicas do ambiente escolar é que são consideradas as barreiras para 

que a inclusão desses sujeitos ocorra de forma mais justa e igualitária. 

Ainda nessa linha de raciocínio, Sassaki (2006) esclarece que a partir da 

década de 1990, o movimento a favor da acessibilidade tornou-se mais intenso, 

seguindo o paradigma do desenho universal, segundo o qual os ambientes, os 

meios de transporte e os utensílios devem ser pensados e projetados para 

todos e não apenas para pessoas com deficiência. Ainda, segundo esse autor, 

com o advento da inclusão, entende-se que a acessibilidade não é apenas 

voltada às construções, pois existem barreiras de vários tipos, também em 

outros contextos que não somente o ambiente arquitetônico. 

Nesse trabalho concorda-se com a ideia de que os movimentos de 

inclusão e acessibilidade são polissêmicos, isto é, ganham sentidos de acordo 

com o contexto e a situação. Desse modo, acredita-se que tais movimentos 

vêm de encontro à busca de uma sociedade mais justa, e que para que de fato 

tornem-se realidade necessitam de uma série de cuidados e trocas de saberes 

entre os vários profissionais que atuam no segmento educacional. A inclusão, 

nesse sentido, é um conceito que deve ser exercitado por várias esferas da 

sociedade, não se limitando apenas a escola. 

Com a inclusão sendo promovida nas escolas várias leis e decretos 

foram criados como objetivo de efetivá-la no ensino regular. Assim, leis e 

decretos foram estabelecidos no Brasil, a fim de prever e garantir maior 

igualdade de acesso e permanência para a parcela da população deficiente. 

Observa-se, também, que a luta pela igualdade do ensino no Brasil constituiu-

se a partir das lutas de diversos grupos, concomitantemente à publicação de 

tais leis e decretos. A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a 

Declaração Mundial Sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990), a 

Declaração de Salamanca (Espanha, 1994) e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996) são alguns dos documentos que 

normatizam essa temática. 

Além destes, no início do século XXI, houve um incremento da 

legislação que contempla as pessoas com deficiência, com a promulgação da 

Convenção da Guatemala em 2001, a qual ratificou e incorporou a Constituição 

Brasileira com relação ao inciso que afirma que todos são iguais, perante a lei, 
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além do Decreto Legislativo nº 186/2008 (BRASIL, 2008) entre outros 

dispositivos legais.  

A Constituição Brasileira em 1988 estabeleceu a igualdade de todos os 

cidadãos perante a lei, mas para que tal princípio se tornasse, de fato, uma 

realidade e se mantivesse até os dias atuais foram sendo produzidos outros 

mecanismos legais que contemplassem a igualdade de direitos, especialmente 

para pessoas com deficiência. Um exemplo disso é a Lei nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, e o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que 

apresentam normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e afirmam 

que as instituições de ensino devem ofertar, aos nelas matriculados, a 

acessibilidade escolar (BRASIL 2004). 

 Percebe-se, pelo que foi discutido até o momento, que o conceito de 

acessibilidade, anteriormente baseado exclusivamente na perspectiva 

arquitetônica, foi sendo ampliado para vários outros aspectos que levam em 

conta uma participação social mais igualitária por parte das pessoas com 

deficiência. Em vista disso, em 2015, no Brasil, foi criada a Lei nº 13.146, que 

amplia discussões a respeito da acessibilidade no país e que considera em seu 

artigo 3º a acessibilidade como: 

 

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações 
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto 
na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida; 
II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas 
e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade 
de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de 
tecnologia assistiva; 
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 
que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à 
participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e 
inclusão social; 
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento 
que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o 
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à 
liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre 
outros, classificadas [...] 
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V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, 
entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de 
sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 
dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e 
oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os 
modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 
comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das 
comunicações. (BRASIL, 2015). 

 

A partir do amparo legal, as pessoas com deficiência têm procurado e 

exigido a acessibilidade exposta na lei, caso da comunidade surda do Brasil 

usuária da Língua Brasileira se Sinais. Rezende (2016) a esse respeito afirma 

que a inclusão e acessibilidade das pessoas surdas devem considerar o 

acesso à comunicação e que essa deve acontecer por meio da Língua 

Brasileira de Sinais. Segundo essa autora, por muitas vezes, a inclusão e a 

acessibilidade dos surdos não ocorrem por falta de profissionais para atuar na 

área, como, os tradutores intérpretes, por exemplo. É preciso esclarecer que os 

surdos usuários da Língua de Sinais fazem parte de uma minoria linguística, a 

qual muitas vezes é percebida socialmente de maneira preconceituosa e 

pejorativa, ou seja, a Língua Brasileira de Sinais não ocupa o mesmo espaço, e 

nem o mesmo status social que a língua portuguesa, por exemplo. A Libras tem 

assim apenas status legal, e menos espaço na sociedade real. 

Sendo assim, apesar das garantias legais, no Brasil a atual a questão da 

inclusão e do acesso das pessoas com deficiência nas escolas ainda é 

discutida, o que por si só já parece demonstrar que somente as leis e os 

decretos não asseguram que esses sujeitos tenham acesso à educação. 

Chauí (2000) demonstra que para além das leis e decretos é preciso que 

grupos minoritários se mobilizem para que seu acesso à educação seja um 

direito de todos. Para essa pesquisadora, a natureza universal do direito para 

todos já é um apontamento para um dos grandes problemas de desigualdade 

da sociedade brasileira, desigualdade essa polarizada no espaço social.  

Segundo Chauí (2000) é a partir das leis e decretos que as minorias vão 

lutar para conquistar espaços de mais igualdade. Deste modo, se servem do 

espaço político para reivindicar sua participação nos direitos existentes e na 

criação de novos direitos. Ainda segundo a autora, a participação social dessas 

minorias faz com que ressurjam como novos cidadãos, sujeitos políticos e 

reconhecidos pela sociedade. 
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É preciso, porém, refletir que de nada adianta mudar a legislação 

brasileira sem discutir a respeito de como a sociedade brasileira percebe os 

sujeitos com deficiência. Silva (2016) esclarece que não basta estar na lei, o 

que deve mudar são os conceitos e paradigmas em relação a essas pessoas, 

já que, em sua opinião, há abismos entre as leis e a realidade. Diante da 

situação educacional dos sujeitos com deficiência, a autora faz uso do termo 

exclusão, no sentido de que os indivíduos trazem consigo marcas dessa 

condição.  

Corroborando com Silva, Mantoan (2006) também argumenta a respeito 

da inclusão escolar e a articula a movimentos sociais mais amplos, os quais 

não tratam da inclusão que se foca em cada pessoa, mas daquela que exige 

maior igualdade entre todos, bem como de mecanismos mais equitativos no 

acesso a bens e serviços. A autora ainda aponta que o movimento da inclusão 

denuncia outros movimentos, o da exclusão e da desigualdade de tratamento. 

Ambos são uma forma de restituir a igualdade, rompida por formas 

segregadoras que, em geral, circunscrevem o ensino brasileiro.  

Segundo Knijnik (2006), os processos de inclusão ou exclusão escolares 

são, antes de tudo e, sobretudo, políticos e sendo assim acabam por definir 

quais grupos serão representados e quais estarão ausentes na escola. Ainda 

segundo a autora, o sucesso ou o fracasso escolar acabam produzindo 

subjetividades muito particulares e posicionam os sujeitos em determinados 

lugares da sociedade e não em outros.  

A inclusão dos sujeitos surdos, assim como de outras pessoas com 

alguma especificidade, acontece em nosso país de forma desigual. No caso 

especifico dos sujeitos com surdez, para que tenham acesso na sociedade se 

faz necessária a inclusão da Língua de Sinais nas escolas. E a contratação de 

profissionais como intérpretes de Língua de Sinais, instrutores de Libras, 

professores bilíngues, para intermediar as interações dos surdos no sistema 

escolar. Isso implica em gastos extras para a instituição que, na sua maioria, 

continua atuando em uma lógica monolíngue e desconsiderando a Língua de 

Sinais. Assim, mesmo estando o surdo “incluído” no sistema regular de ensino, 

continua excluído. 

Cabe esclarecer, no entanto, que as leis por si só, não asseguram ou 

validam mudanças nas concepções acerca da pessoa com deficiência e da 
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exclusão. Além disso, é preciso levar em consideração que a exclusão social 

não ocorre apenas com aqueles que possuem alguma deficiência física. 

Segundo Patto (2008), na atualidade, é preciso entender o movimento de 

inclusão indo além de apenas considerar a exclusão como marco desse 

processo, já que “a exclusão é um falso problema; a dificuldade social maior é 

a da inclusão marginal como resposta das classes dominantes à nova 

desigualdade” (PATTO, 2008, p. 32).  

Nesta perceptiva Chauí (2002) argumenta que os direitos só serão 

ampliados ou renovados pela ação das classes populares. Ainda segundo a 

autora, isso faz com que, de alguma maneira, se dissolva a cristalização 

jurídica sempre favorecida pela classe dominante.  

Em vista do que foi discutido até o momento, pode-se concluir que sem 

que sejam tomadas outras providências de permanência das minorias nas 

instituições de ensino, certamente não haverá a inclusão de todos.  

Percebe-se que, nos últimos anos, no Brasil, houve um processo a favor 

da democratização do ensino (SOUZA, 2012), porém, em seu estudo destaca 

que a inclusão ainda é privilégio de poucos, especialmente daqueles 

pertencentes a classes sociais mais favorecidas, com condições de possibilitar 

que os filhos estudem em escolas com melhores índices educacionais.  

Neste sentido Patto (2008) aponta que, especialmente a escola pública 

brasileira, na qual a maioria da população menos favorecida economicamente 

estuda, tem sido divulgada, no espetáculo midiático da inclusão social, de 

maneira assistencialista. Assim, a verdadeira educação vinculada à 

emancipação para a autonomia, em geral, não ocorre. Segundo essa autora, 

há uma insistência na tese da exclusão, que desvia nosso olhar da inclusão 

perversa que ocorre em nossas instituições escolares todos os dias.  

Para Mantoan (2003) a escola se democratizou, abrindo-se a novos 

grupos sociais, mas não aos novos conhecimentos. Sendo assim, acabam 

sendo excluídos os que ignoram o conhecimento que ela valoriza e, assim, 

entende que a democratização é massificação de ensino e não cria a 

possibilidade de diálogo entre diferentes lugares epistemológicos e não se abre 

aos novos conhecimentos.  

Como se pode notar, ao longo dessa discussão, a inclusão no Brasil 

vem caminhando no sentido de incluir as minorias nas escolas brasileiras. Para 
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que a acessibilidade seja efetiva, Santos (2003) e Costa e Gonçalves (2008) 

afirmam que é necessário que se faça um movimento que leve em conta a 

acessibilidade como um processo que reitera os princípios democráticos de 

participação plena.  

É preciso refletir, ainda, que apesar das leis e decretos considerarem a 

acessibilidade de pessoas com deficiência como algo fundamental para o 

desenvolvimento do país, cabe esclarecer que esse processo é bastante 

complexo, e que mesmo com todo o amparo legal, alguns autores como 

Lacerda (2006) e Mantoan et al. (2010) o consideram complicado devido a 

problemas encontrados ao longo dessa caminhada. Dentre estes problemas, 

Mantoan et al. (2010) apontam a qualidade (ou falta dela) no ensino ofertado e 

as metodologias utilizadas ou não nesse processo. 

Ainda segundo as autoras, ao se pensar no atendimento das pessoas 

com deficiência, deve-se levar em conta suas características singulares. Em 

vista disso, é preciso investimento econômico, social e cultural em torno desse 

processo.  

Além disso, Chauí (2000) aponta que existe uma fragmentação nos 

cursos de formação de professores, especialmente nos cursos de graduação e 

isso faz com que os cursos universitários se tornem muitos próximos do que é 

ofertado no Ensino Médio. Esse tipo de formação, segundo a autora, é mais 

rápido e barato e, como consequência, forma uma mão de obra barata com 

diploma universitário, ou seja, os graduandos tornam-se peões universitários. 

Nesse contexto, Chauí continua a esclarecer que a universidade não tem o 

papel de produzir e transmitir a cultura dominante; seu objetivo é especializar 

os estudantes como se fossem produtos para quem quer contratá-los.  

Em outro estudo mais recente Chauí (2016) faz uma crítica à formação 

de professores e esclarece que os cursos universitários são pensados, fora sua 

primeira função, diretamente como apêndices do mercado, ou seja, as 

necessidades modernas do mercado determinam currículos, duração, 

credenciamento, tudo que é feito no chamado ensino superior. Ainda segundo 

a autora, para uma boa formação docente é fundamental que este 

 

não se considere o detentor do próprio saber, o detentor da ciência, 
da verdade, da cultura e das artes. É preciso que ele seja o mediador, 
aquele que faz a intermediação entre o estudante e o saber. Ele não 
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pode se colocar como obstáculo; fazer com que a relação 
fundamental seja com ele. Porque se a relação fundamental for do 
estudante com ele, o estudante não terá a relação fundamental com o 
conhecimento, com o saber. (CHAUÍ, 1999, p. 2).  

  

Para além da formação de professores, ao se refletir sobre os processos 

de acessibilidade e inclusão, é preciso considerar outros aspectos, tais como o 

engajamento de todas as pessoas envolvidas nesse processo, como gestores, 

professores, alunos, familiares etc. Ou seja, é preciso ter um olhar mais amplo, 

que reflita na constituição da sociedade como um todo (FESTA et al., 2013). 

A partir do que foi discutido até o momento, percebe-se que a inclusão e 

a acessibilidade são processos extremamente complexos, e que apesar de 

ambos estarem inseridos em leis e decretos, ainda há muito que se caminhar 

até que as pessoas com deficiência possam usufruir da educação brasileira em 

condições de igualdade. Como o foco de nosso estudo são a acessibilidade e a 

surdez, a próxima seção discorre a respeito dessa dessas áreas e do 

reconhecimento da língua de sinais. 

 

1.2 ACESSIBILIDADE E SURDEZ 

 

Antes de dar início a esse tópico, se faz necessário situar o leitor a 

respeito dos surdos que se comunicam por meio da Língua Brasileira de Sinais. 

Segundo a legislação, mais especificamente, o Decreto nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, é considerada pessoa surda 

 

aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o 
mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 
principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 
Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, 
parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 
 

Isso dito, é preciso esclarecer que, apesar da maioria das leis e decretos 

que discorrem a respeito dos surdos considerarem a Língua de Sinais, não são 

apenas os surdos usuários de Libras que frequentam as escolas regulares, 

mas sim as mais variadas pessoas com surdez, desde aqueles que utilizam 

implantes cocleares e aparelhos auditivos, àqueles que utilizam a fala, de 

outros que só escrevem etc. 
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Segundo Lacerda (2006), muitos estudantes surdos, ao entrarem no 

ensino regular, se deparam com barreiras linguísticas, pois para os surdos que 

fazem uso da Língua de Sinais nem sempre será possível contar com um 

profissional para intermediar sua comunicação. Além disso, é preciso ressaltar 

que existe outro público escolar, o dos que fazem uso apenas de gestos 

caseiros, e que pela falta de comunicação apresentam defasagem escolar e 

um conhecimento aquém do esperado para sua idade.  

Isso muitas vezes ocorre, segundo Guarinello e Lacerda (2007) e Cruz 

(2010), porque 95% dos surdos nascem em famílias ouvintes, nas quais a 

língua oral é a única valorizada. Sendo assim, a Libras é uma língua a ser 

aprendida apenas na escola que a utiliza por intermédio do professor bilíngue, 

do instrutor de Libras ou do tradutor intérprete de Língua de Sinais.  

Nesse ponto, cabe esclarecer que na área da surdez, em geral, os 

estudos baseiam-se em duas perspectivas. Na primeira, comumente chamada 

de clínico-terapêutica, segundo Claudio (2015), a surdez é sinônimo de 

deficiência, e a ênfase do trabalho com as pessoas que não ouvem recai sobre 

a aproximação ao padrão biológico de normalidade daqueles que ouvem. 

Nesta perspectiva, a Língua de Sinais não é aceita e é percebida como um 

impedimento para o desenvolvimento da fala oralizada. Assim, são 

incentivadas a leitura labial e a oralização como práticas reabilitatórias, com o 

único objetivo de que a criança surda fale.  

Na segunda perspectiva, chamada de socioantropológica, 

pesquisadores compreendem a surdez como uma maneira específica de se 

construir a realidade histórica, política, social e cultural através da experiência 

predominantemente visual. É a partir e nessa experiência visual que 

consideram que os surdos desenvolvem sua identidade cultural e linguística 

por meio da Língua de Sinais (CLAUDIO, 2015). 

Em se tratando das leis e decretos brasileiros que enfatizam a surdez, 

Festa (2012) e Claudio (2015) apontam que os Ministérios da Saúde e da 

Educação discutem a surdez de maneira oposta, já que a maioria das leis 

vinculadas ao Ministério da Educação é para surdos usuários de Libras, e as 

leis do Ministério da Saúde voltam-se à normalização dos sujeitos com 

deficiência auditiva, focando na cura de doenças e deficiências.  
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Percebe-se que as visões sociais em torno da surdez influenciam a 

forma como esta é percebida socialmente. Deste modo, ao diagnosticar-se a 

surdez, em geral as crianças são encaminhadas para serviços de reabilitação 

os quais levam em conta apenas o desenvolvimento da língua oral; já as leis e 

decretos do Ministério da Educação, como o Decreto 5626 de 2005, por 

exemplo, regulamentam como deve ser organizada a educação dos alunos 

surdos nas instituições de Educação Básica. Indicam que os surdos deveriam 

estudar em 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. E em 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 

- Língua Portuguesa. 

Resta saber, em um país com uma extensão territorial tão grande como 

o Brasil, onde estão essas escolas bilíngues. Silva et al. (2016) explicam que a 

população surda do Brasil carece de acesso à escolarização, seja por estudar 

em escolas e/ou classes especiais, que priorizam apenas o desenvolvimento 

da oralidade, seja em escolas regulares nas quais, em geral, espera-se que os 

alunos surdos aprendam como os ouvintes.  

Os autores propõem que para que haja mudanças nesse quadro é 

preciso atender às necessidades linguísticas e educacionais dos alunos 

surdos. Neste sentido, esses alunos deveriam aprender e usar a Língua de 

Sinais durante o seu período escolar e as escolas deveriam proporcionar aos 

surdos o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, permitindo-lhes agir 

socialmente e de forma autônoma e digna. Para que isso seja possível, é 

necessário que sejam implantados programas educacionais bilíngues em 

escolas regulares, a exemplo do que é recomendado pelas atuais políticas de 

formação inicial e continuada de professores, que objetivam o preparo dos 

professores e demais profissionais da educação - intérpretes e instrutores de 

Libras para atuar no Atendimento Educacional Bilíngue (AEB). 

Além disso, Poker, Martins, Giroto (2016) explicitam que para que a 

educação de alunos surdos seja de fato efetiva, esta deve ser situada em 
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contextos discursivos apropriados à situação política, cultural, linguística e 

pedagógica, já que isso pode favorecer sua emancipação para graus mais 

elevados de ensino.  

A partir do que vem sendo discutido, nota-se que para que o processo 

de acessibilidade dos alunos surdos se torne realidade são fundamentais os 

movimentos populares que reivindicam os direitos que, sem dúvida, 

contribuíram para que fossem estabelecidas leis específicas para essa parcela 

da população, tais como a Lei n° 10.436 e o Decreto n° 5.626. A lei citada 

oficializou a Libras, Língua Brasileira de Sinais, como língua da comunidade 

surda brasileira, marco extremamente importante para este grupo. Segundo 

Brito (2003), tal lei veio atender os anseios desta comunidade quanto aos 

direitos à educação e ao exercício de sua cidadania, já que a Libras é utilizada 

por parcela da população surda brasileira.  

A Libras foi reconhecida pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, 

como meio de expressão e comunicação da comunidade surda, e somente no 

ano de 2005, com o Decreto nº 5.626, ela passou definitivamente a ser 

reconhecida como a segunda língua oficial do nosso país.  

Apesar da lei e do decreto, autores como Martins et al. (2015) explicam 

que o direito da comunidade surda de utilizar a Língua de Sinais deve exceder 

seu reconhecimento legal e impulsionar as escolas a mudanças nos seus 

currículos para que, de fato, contemplem a Libras. Além disso, é preciso que 

sejam feitas alterações estruturais na educação e na construção de um ensino 

bilíngue.  

 Cabe destacar que os critérios acima foram novamente mencionados na 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

que estabelece a importância da educação bilíngue (Língua 

Portuguesa/Libras), enfatizando que o ensino da Língua Portuguesa para os 

surdos deve ser um ensino de segunda língua na modalidade escrita (BRASIL, 

2008). 

A partir da lei de Libras pode-se afirmar que houve um divisor de águas 

no que tange à educação dos sujeitos com surdez, já que a Língua de Sinais 

passou a ser entendida como língua da comunidade surda brasileira. Além 

disso, a acessibilidade para essa parcela da população começou a ser 

repensada com base na educação bilíngue. 
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 Apesar dessas discussões, a maioria dos surdos brasileiros estuda em 

escolas monolíngues, sendo que em vista das dificuldades para se pensar em 

um ensino bilíngue para os surdos, o governo federal estabeleceu o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), disposto no Decreto nº 7.611. 

Segundo o Decreto nº 5.626, do ano de 2005. Em seu Art. 14 discorre que os 

surdos devem frequentar o AEE, cuja finalidade é a de complementar o ensino 

e a aprendizagem. 

Esse atendimento deve acontecer no ambiente escolar, no contraturno, 

para atender qualquer aluno da educação especial. Para o sujeito com surdez, 

segundo o MEC, o AEE deve acontecer com profissionais especialistas e 

bilíngues em Libras e Língua Portuguesa ou sujeitos surdos, denominados 

instrutores de Libras, com formação em educação. O AEE deveria oferecer às 

pessoas com deficiências, no caso aqui as pessoas surdas, a garantia para a 

promoção da integração social ou o desenvolvimento das mesmas, desde que 

a diferenciação não limite o direito à igualdade (SANTANA, 2013). 

Outro aspecto contemplado no Decreto nº 5.626, que deveria favorecer 

a acessibilidade dos surdos, é a inclusão de intérpretes de Libras nas 

Instituições Federais de ensino da Educação Básica à educação superior, em 

todos os níveis, etapas e modalidades, para viabilizar o acesso à comunicação, 

à informação e à educação de alunos surdos. O § 1º, do artigo 21 de tal 

decreto estabelece que: 

 

§ 1º O profissional a que se refere o caput atuará I - nos processos 
seletivos para cursos na instituição de ensino; II - nas salas de aula 
para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos 
curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas; e III - no 
apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da instituição 
de ensino. 
 

Cabe ressaltar que segundo a legislação este profissional deverá 

intermediar a comunicação entre as pessoas ouvintes e surdas, no âmbito 

escolar ou fora dele. Segundo esse mesmo decreto o tradutor intérprete não 

deve ser considerado um educador.  

Com relação a essa questão, Lacerda (2010) afirma que o intérprete no 

contexto educacional deve sim ser considerado um educador, já que este 

profissional envolve-se em ações que vão além da interpretação de conteúdos 
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em sala de aula, ou seja, eles mediam a comunicação entre professores e 

alunos, alunos e alunos, pais, funcionários e demais pessoas da comunidade, 

em todo o âmbito da escola, e também em seminários, palestras, fóruns, 

debates, reuniões e demais eventos de caráter educacional (LACERDA, 2010). 

 Para Lacerda (2011), uma especificidade do intérprete de Libras é seu 

trabalho na educação, sendo assim denominado Intérprete Educacional (IE). 

Nessa mesma direção, Santos e Festa (2014) afirmam que o objetivo principal 

do intérprete não é apenas traduzir, mas buscar, juntamente com o professor, 

meios diferenciados de ensino para que o aluno surdo possa ser favorecido em 

uma aprendizagem especificamente elaborada e pensada, e, 

consequentemente, eficiente. 

Não há como negar que este profissional é fundamental para o processo 

de acessibilidade dos surdos usuários da Língua de Sinais, porém, há que se 

pontuar que o intérprete é apenas um dos atores importantes neste processo. 

A acessibilidade da pessoa surda vai muito além da atuação deste profissional. 

Não basta inserir um profissional intérprete de Língua de Sinais na escola, é 

preciso, anteriormente a isso, que os surdos tenham tido acesso à esta língua.  

Costa (2014), ao discutir essas questões, define que uma escola 

inclusiva deveria pensar na Libras como uma língua por meio da qual os surdos 

podem interagir social, cultural e politicamente. Também se deve levar em 

conta os aspectos visuais, ao ensinar os estudantes surdos, e por isso os 

materiais didáticos e pedagógicos deveriam ser organizados visualmente, além 

de ser necessário pensar em uma pedagogia diferente, que reconheça os 

surdos e suas diferenças linguísticas. 

É preciso ressaltar que o reconhecimento da Libras como língua fez com 

que os surdos ganhassem espaço e maior acesso ao ensino, da Educação 

Básica ao nível superior. Mas, somente isso não pode ser considerado como 

garantia de seu acesso e permanência na escola. Existe, ainda, uma falta de 

preparo de grande parte dos professores que trabalham no ensino regular e 

têm alunos surdos em suas salas de aula.  

Em vista disso, é preciso esclarecer que não basta o sujeito estar 

matriculado no ambiente escolar, para que esteja incluído de fato. Para que a 

educação inclusiva efetivamente ocorra, deve oferecer aos sujeitos a 

oportunidade de usufruir plenamente do ambiente onde está, e no caso do 
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sujeito surdo usuário de Libras, o auxílio de um intérprete de Libras para ajudar 

esse aluno nas suas interações linguísticas. Porém, apenas a presença e a 

interação com o intérprete de Libras não garantem a inclusão plena do surdo. A 

acessibilidade para a educação do sujeito surdo vai além da presença do 

tradutor intérprete de Libras. É preciso refletir a respeito de como esse aluno 

terá contato com a Língua de Sinais em uma escola basicamente monolíngue, 

na qual somente o uso do Português é priorizado.  

Apesar de os aspectos citados acima estarem previstos na lei, ainda há 

muito a se fazer no que diz respeito à acessibilidade desta parcela da 

população. Sendo assim, podemos pontuar que até o momento, mesmo com 

as leis que favorecem os estudantes surdos e com a oficialização da Libras, 

aqueles matriculados em instituições inclusivas ainda não estão recebendo a 

educação bilíngue que a lei estabelece. Nesse sentido, Costa et al. fazem a 

seguinte reflexão: 

 

Há ainda um longo caminho a percorrer na busca de uma educação 
realmente inclusiva e que atenda as expectativas como propostas de 
uma educação bilíngue que tem sido apontada como solução para 
garantir a acessibilidade das pessoas surdas ao direito de educação 
em escola comum. (COSTA et al., 2014, p. 8). 
 

  Estudiosos como Sperb e Thoma (2012) concluem que as necessidades 

dos surdos, garantidas em leis e tão reivindicadas pelos movimentos surdos, 

não estão ocorrendo. É preciso discutir que a proposta bilíngue na educação 

destes envolve muitos sujeitos ao longo desse processo, dentre eles o 

professor que atuará na educação escolar e acadêmica daqueles, o intérprete 

de Libras, os instrutores surdos, os professores bilíngues, além, é claro, dos 

próprios surdos.  

 Além disso, em vista de mudanças do paradigma clínico da surdez, 

baseado em conceitos sociais vigentes em torno da deficiência, há que se 

considerar outro paradigma que priorize o respeito às diferenças. (SILVA, 

2016). Uma das possiblidades de se trabalhar as diferenças nas escolas é por 

meio da organização do currículo escolar. A esse respeito Saviani (1984) 

argumenta que não devemos falar de currículo sem antes falar do saber ou da 

educação sistematizada. Para esse autor, o currículo deveria ser organizado a 
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partir do conjunto de atividades nucleares distribuídas no espaço e no tempo 

escolares. 

Outra maneira de se pensar na questão curricular na educação dos 

surdos é a da flexibilização curricular que pode beneficiar esses estudantes. 

Segundo Silva (2016). 

 

O desenvolvimento de ações de flexibilização dos serviços 
educacionais, de infraestrutura, capacitação de recursos humanos e 
adequação do espaço físico, além de oferecer adaptações de provas 
e os apoios necessários, favorecem situações para amplificação de 
oportunidades de acesso (...). (SILVA, 2016, p. 57). 
 

 Já Lopes (2008) discute que a ideia de flexibilização: 

 

vincula-se à necessidade de conceder maior plasticidade, maior 
maleabilidade, ao que se quer flexionar, destituindo-o da rigidez 
tradicional, neste caso o currículo escolar, podemos adotar este 
conceito. No contexto da educação inclusiva, portanto, pode-se 
entender a flexibilização ou adaptação como a resposta educativa 
que é dada pela escola para satisfazer as necessidades educativas 
de um aluno ou de um grupo de alunos, dentro da sala de aula 
comum, na medida em que o que se faz ou deve-se fazer são 
ajustamentos, adequações do currículo existente às necessidades do 
aluno. (LOPES, 2008, p. 10). 

 

Cabe, aqui, esclarecer que para que haja a flexibilização curricular, os 

docentes devem estar livres das amarras e dos preconceitos; só assim podem 

desempenhar seu papel de educador. Segundo Berberian (2012) a formação 

do professor por si só não basta para incluir os alunos, é preciso algo além. 

Para Saviani (1984) a escola deve oferecer o conhecimento elaborado e não o 

conhecimento espontâneo, o conhecimento produzido nas escolas deveria ser 

o conhecimento da ciência, o saber metódico, e é a partir deste conhecimento 

sistemático (cultura erudita e cultura letrada) e elaborado que se deve pensar 

na estrutura do currículo escolar.  

Silveira (2006), no tocante à educação dos surdos, afirma que existem 

poucos estudos atuais sobre currículo na educação desses sujeitos, 

principalmente no que se refere ao ensino de Língua de Sinais. Segundo a 

autora, a maioria dos currículos ainda se baseia na educação tradicional para 

alunos ouvintes, o que não favorece o empoderamento do surdo.  

 Talvez pensando nessa problemática é que os movimentos de luta dos 

surdos conseguiram com que a Lei nº 10.436 estabelecesse que a Libras fosse 
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concebida como disciplina obrigatória em cursos de Pedagogia, 

Fonoaudiologia, Educação Especial e nas licenciaturas. No caso específico das 

licenciaturas, foco deste trabalho, pode-se inferir que tais estudantes, ao cursar 

a disciplina, poderão discutir e conceber a surdez, os surdos e a Língua de 

Sinais, facilitando seu futuro trabalho profissional em sala de aula, com alunos 

surdos.  

A disciplina, portanto, parece ter sido regulamentada pensando na 

formação e qualificação desses futuros professores, a fim de que possam, 

minimamente, dialogar com tais alunos, estreitando a relação aluno-professor, 

aluno-aluno a partir de relações dialógicas significativas, que podem ocorrer no 

espaço educacional, colaborando, assim, para a criação de um ambiente onde 

todos possam conviver independentemente das suas limitações.  

Apesar de a disciplina fazer parte da formação dos futuros professores, 

é preciso, também, considerar que a sociedade capitalista em que vivemos não 

permite a partilha de ideias e conhecimentos. Segundo Ferreira (2014), o 

modelo vigente de formação de professores contribui para a descontinuidade 

do ensino, pois em geral, a formação destes não é realizada de forma contínua, 

sendo que as diferenças entre os planos de governo fazem com que haja 

constante recomeço, negando, desta forma, a história e os saberes do 

professor e da escola. Assim, no Brasil há uma tendência a negar que os 

sujeitos envolvidos nos processos de ensino participem de forma ativa, neste 

processo. 

Portanto, segundo Silva (2014) o sistema educacional é mais uma forma 

de manter a perpetuidade das relações de poder, as quais podem ser 

percebidas nas grades curriculares que também são fragmentadas. Além disso, 

segundo Geraldi (1999), as políticas públicas de formação atendem aos 

interesses e às intenções subsidiadas pelos planos de governo, o que faz com 

que, em geral, o processo de formação dos professores ocorra de forma 

(descontinuada) continuada. Assim, a formação acadêmica dos alunos irá 

atender os interesses das instituições de ensino que, por sua vez, são 

reguladas de acordo com os planos de governo para suprir as necessidades do 

mercado; e assim, sucessivamente, como um sistema de reprodução.  

Como se pode observar ao longo deste capítulo, a educação dos surdos, 

como a educação em geral, é pensada e regida por grupos dominantes em 
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nossa sociedade. Além disso, a maioria das escolas brasileiras é monolíngue, 

assim, em geral, as crianças surdas não possuem proficiência em língua de 

sinais, e não mantém contato com pessoas usuárias dessa língua. Os 

professores desconhecem a Libras que se tornou disciplina obrigatória na sua 

formação. A escola bilíngue como idealizada pela lei é uma utopia. Tendo em 

vista que este trabalho discorre a respeito da disciplina de Libras e seu impacto 

nos alunos que a frequentaram, no próximo capítulo discutir-se-á como esta 

vem sendo trabalhada e organizada. 
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2. A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)  

 

O objetivo deste capítulo é historicizar brevemente a Língua Brasileira de 

Sinais e apresentá-la como disciplina de Libras, ou seja, como esta vem sendo 

definida pela legislação desde a Lei nº 10.436, de 24 de dezembro de 2002. 

Além disso, o capítulo discute como o ensino da Libras vem acontecendo 

segundo pesquisas já realizadas por diversos estudiosos. 

Inicialmente, cabe breve relato histórico sobre como a Língua Brasileira 

de Sinais passou de uma língua sem reconhecimento até ter seu 

reconhecimento legal em 2002.  

A Libras tem sua origem na Língua Francesa de Sinais e, segundo Silva 

(2017), seu precursor foi o professor Ernesto Huet que, com auxílio de Dom 

Pedro II, fundou no Rio de Janeiro a primeira escola para surdos do Brasil, o 

Instituto Nacional de Surdos-mudos, em 26 de setembro de 1857. O nome 

desse Instituto ao longo dos anos foi mudando até chegar ao nome atual, 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Tal instituto, até hoje, é 

considerado um referencial de escola no ensino para surdos no Brasil. Seus 

professores, porém, nem sempre priorizaram a Libras. A escola desde a sua 

fundação sofreu grandes mudanças históricas, acompanhando os movimentos 

educacionais que envolviam os surdos. Inclusive no período em que as línguas 

de sinais foram proibidas, durante o Congresso de Educação de Surdos que 

ocorreu em Milão, em 1880 (EIJI, 2012). 

 Neste congresso as decisões deliberadas por educadores (sobretudo 

ouvintes) de diferentes países acenaram para a superioridade da língua oral 

como meio privilegiado de acesso ao conhecimento. A partir deste evento, 

Skliar (2006) registra que foram mais de cem anos de práticas que levavam em 

conta apenas a “correção”/ reabilitação da surdez, sua normalização e a 

negação e o controle das línguas de sinais e da comunidade surda.  

As línguas de sinais, especialmente a Língua Americana de Sinais 

(ASL), somente foi reconhecida como língua quando Willian Stokoe, linguista 

americano, descreveu na década de 1960 que essas línguas eram tão 

complexas quanto as línguas orais. Stokoe foi o primeiro a afirmar que as 
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línguas gestuais possuíam gramática própria e que estavam organizadas em 

parâmetros.  

Aqui no Brasil, em relação à Língua Brasileira de Sinais, Brito (1995) 

afirma que a única distinção entre a Língua de Sinais e as línguas orais é que a 

Libras (ou outra língua gestual) é espacial e entendida visualmente, ou seja, faz 

uso do espaço e das extensões que ele oferece para demonstrar sua 

constituição “fonológica”, morfológica, sintática e semântica. Por essa ótica, 

Quadros e Karnopp (2007) afirmam que as línguas de sinais são, sim, capazes 

de expressar conceitos abstratos, permitindo, portanto, discussões acerca de 

temas diversos, como política e Psicologia. Com essa evidência e a 

reivindicação da Libras como língua, a partir da década de 1990 surge no Brasil 

um movimento de resistência dos surdos contra a ideologia ouvinte. Perlin 

(2005) refere que a partir dessas lutas da comunidade surda foi elaborado o 

documento chamado de A educação que nós surdos queremos (1999), o qual 

visa: 

 

1. Propor o reconhecimento da língua de sinais como 
língua da educação do Surdo em todas as escolas e 
classes especiais de surdos. 
2. Assegurar a toda criança surda o direito de aprender 
línguas de sinais e também português e outras línguas. 
3. Assegurar às crianças, adolescentes e adultos 
surdos, educação em todos os níveis, como 
pressuposto a uma capacitação profissional. 
(PERLIN, 2005). 
 

Seguindo essa reivindicação da comunidade surda, em 2002, a Lei nº 

10436 reconheceu a Libras como sendo o meio de comunicação e expressão 

da comunidade surda. Apesar desta lei, apenas em 2005, por meio do Decreto 

nº 5.626, de 22 de dezembro, é que a Libras foi outorgada como língua de fato, 

com suas peculiaridades e sua estrutura gramatical. Dentre suas 

particularidades, está o fato de ser uma língua de modalidade espacial-visual. A 

esse respeito, Quadros explica que:  

 
 
a Língua de Sinais "é uma língua espacial-visual, pois utiliza a visão 
para captar as mensagens e os movimentos, principalmente das 
mãos, para transmiti-la". Distinguindo-se das línguas orais pela 
utilização do canal comunicativo, enquanto as línguas orais utilizam 
canal oral-auditivo, as línguas de sinais utilizam canal gestual-visual. 
(QUADROS, 2006, p. 35). 
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Percebe-se, a partir desse breve histórico, que a Língua Brasileira de 

Sinais é uma língua jovem e necessita, ainda, de mais estudos para a sua 

compreensão. Talvez uma das complicações para se entender a Libras seja o 

fato de a maioria da população fazer uso da língua oral auditiva. Assim, apesar 

da lei reconhecer a Libras como língua da comunidade surda brasileira, esta 

ainda é pouco reconhecida acadêmica e socialmente. Como esse trabalho se 

trata da introdução da disciplina de Libras nos cursos de licenciaturas, o 

próximo item discute como essa vem sendo contemplada nos estudos e nas 

leis. 

 

2.1 A DISCIPLINA DE LIBRAS  

 

A partir da oficialização da Libras, vários aspectos, como seu 

reconhecimento e uso nas escolas, passaram a ser contemplados em leis e 

decretos. Dentre esses, destaca-se a obrigatoriedade da disciplina de Libras 

em todas as licenciaturas e nos cursos de Magistério e Fonoaudiologia. Tal 

obrigatoriedade põe em discussão, também, os sujeitos que fazem uso dessa 

língua. A discussão sobre a Libras e a surdez nesses cursos é extremante 

relevante, uma vez que a partir de tal disciplina entende-se que os 

estudantes/futuros profissionais terão mais possibilidades de interagir com os 

surdos nas salas de aulas. 

 Rezende (2014) afirma que a obrigatoriedade da Libras nas licenciaturas 

é relevante, pois esses futuros professores atuarão com os estudantes surdos 

matriculados no ensino regular, além de promover a difusão da Língua 

Brasileira de Sinais. Esta difusão, consequentemente, acontece também no 

ensino superior, aumentando as chances de os próprios docentes que atuam 

neste nível de ensino darem mais atenção a esta temática.  

 

O Decreto nº 5.626 contempla que: 

 

Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória 
nos cursos de formação de professores para o exercício do 
magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de 
Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 
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sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 
§ º  Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do 
conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal 
superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são 
considerados cursos de formação de professores e profissionais da 
educação para o exercício do magistério. 
§ 2º  A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos 
demais cursos de educação superior e na educação profissional, a 
partir de um ano da publicação deste Decreto. (BRASIL, 2005). 
 

Após a elaboração do Decreto nº 5.626, as instituições de ensino 

superior tiveram um prazo de dez anos para incluir a disciplina em suas grades 

curriculares.  

Para Rosa (2012), ter a disciplina de Libras nas universidades brasileiras 

é uma vitória para a comunidade surda, após décadas de luta pela valorização 

e pelo reconhecimento da Língua de Sinais. Sua presença no currículo da 

universidade gera mudanças sociais, não apenas por sua presença, 

 

mas também pela aceitação e compreensão por parte dos alunos. [...] 
Este graduando terá uma melhor compreensão da importância da 
Libras para o aluno que nunca teve contato anterior com o surdo. 
(ROSA, 2012). 

 

Assim, ainda segundo a autora, além da valorização da Língua de Sinais 

como primeira língua da comunidade surda brasileira, há ainda outro motivo 

para esta disciplina ser obrigatória: o movimento de inclusão, no qual todos têm 

o direito de estudar nas escolas regulares brasileiras. 

Rossi (2010), nessa mesma direção, discorre a respeito da importância 

do conhecimento da Libras por parte de profissionais, principalmente dos 

futuros educadores que atuarão com crianças e adolescente surdos no ensino 

regular. Estes alunos, segundo a autora, necessitam de qualidade no processo 

de ensino-aprendizagem, e isto se torna implicitamente eficaz por meio da 

Libras. Rossi complementa que esta, como língua oficial dos surdos, é uma 

conquista. E que essa oficialidade pode ajudar na difusão da língua e no 

reconhecimento dos surdos como cidadãos que têm os mesmos direitos que 

qualquer outra pessoa, a estar integrados à sociedade, o mais plenamente 

possível. Além disso, a oficialização de tal língua contribui para a própria 

qualificação dos professores e demais profissionais envolvidos na educação 

dos surdos, por meio da sensibilização do ambiente escolar.  
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A autora ainda diz que uma interação efetiva entre estudante e docente 

é determinante para uma aprendizagem eficaz, já que “a disciplina de Libras no 

ensino superior proporcionará a mobilização desses profissionais nas 

instituições e comunidade favorecendo a inclusão” (ROSSI, 2010, p. 80). 

Klein e Thoma (2010), autores que também são favoráveis à inserção da 

disciplina de Libras nas licenciaturas, esclarecem que, em geral, no Brasil, há 

uma frágil formação docente com relação aos alunos surdos, e isso se 

evidencia por um desconhecimento da língua de sinais para se comunicar com 

os alunos.  

Nessa mesma direção, Santana (2013) afirma que é necessário 

investigar como está ocorrendo a formação docente, no que se refere à 

disciplina de Libras. Isto porque se os docentes forem bem preparados, 

poderão oferecer um ensino de qualidade aos acadêmicos de licenciatura, o 

que poderá ajudá-los a atender, de maneira mais adequada, seus futuros 

estudantes surdos. Conforme a autora, este é o grande desafio: formar e 

preparar estes professores para atuar no contexto escolar.  

Segundo os autores acima, parece que a disciplina de Libras vem sendo 

entendida como fundamental para que haja a inserção dos surdos no ambiente 

escolar, uma vez que, por meio desta disciplina, os futuros docentes terão o 

mínimo de conhecimento para interagir com os surdos em sala de aula. Cabe, 

porém, questionar se apenas uma disciplina ministrada ao longo de um curso 

seria suficiente para que de fato isso ocorresse. 

Para que essa disciplina seja efetiva, além da formação dos futuros 

profissionais, é preciso discutir como ela vem sendo organizada. Pois, apesar 

do Decreto nº 5.626 torná-la obrigatória, este não traz nenhuma especificação 

de como ela deveria ser planejada.  

Pereira (2008) argumenta que é preciso repensar na organização e 

estruturação do currículo prescrito nas universidades, e nas ações que 

norteiam a implementação do ensino de Libras, a fim de avaliar essa prática 

educativa em seu processo inicial. 

A partir da implantação da disciplina enquanto obrigatória, o estudo 

realizado por Lemos e Chaves (2012) a respeito da sua organização, analisou 

as ementas e os conteúdos dos planos de seis universidades federais, de 

quatro regiões brasileiras distintas. As autoras concluíram que existe um 
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engessamento na seleção do conteúdo, sendo que a maioria dos cursos onde 

a disciplina é ministrada acaba seguindo a sequência do curso básico Libras 

em Contexto1. A pesquisa aponta, também, para uma priorização do conteúdo 

teórico em detrimento do ensino da Libras. 

A pesquisa aponta que é preciso que haja mais discussões a respeito da 

necessidade de elaboração de diretrizes curriculares para o ensino de Libras 

na Educação Básica e no Ensino Superior. Ainda segundo as pesquisadoras, 

há a necessidade de reflexões a respeito das metodologias, da avaliação, bem 

como do uso de recursos didáticos.  

 Já a pesquisa realizada por Ferreira (2011), apresenta a grade curricular 

do curso de Pedagogia (na modalidade à distância), e nesta, como a disciplina 

de Libras está organizada, concluindo que a mesma está organizada em 

 

introdução ao estudo das visões sobre a surdez e sobre a educação 
de surdos. Conhecimentos básicos sobre os fundamentos linguísticos 
da Libras. Estudo de aspectos culturais dos surdos brasileiros e suas 
implicações educacionais. (FERREIRA, 2011, p. 6). 

 

Nesse estudo, Ferreira (2011) explica que a maneira como a disciplina 

está constituída e apresentada nesse curso e nessa modalidade contribui 

significativamente para o aprendizado das noções básicas para a comunicação 

e interação com surdos. Tal fator, segundo ela, deve-se à inclusão das 

atividades e propostas na plataforma Moodle, o que permite que os estudantes 

tenham acesso às atividades, que são diversificadas: textos, imagens, vídeos, 

chats, wikis, glossário, fóruns etc., o que, segundo a autora, contribui 

significativamente para o aprendizado das noções básicas para a comunicação 

e a interação com surdos usuários da Libras (FERREIRA, 2011).  

Lacerda et al. (2015) alertam para essa nova modalidade de ensino 

explicando que: 

 

Por ser uma modalidade de ensino relativamente nova, 
são inúmeros os desafios para os profissionais, que 
não estão apropriadamente preparados para assumir 
essas novas funções pedagógicas, e também para os 
alunos, que não desenvolveram o hábito de participar 
ativa e autonomamente do processo de apropriação do 

                                                           
1Esta é uma apostila utilizada para ensino básico da Língua de Sinais para ouvintes: "Libras em 
Contexto: Curso Básico", de Tanya A. Felipe. 2007.  
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conhecimento ofertado pela educação a distância. 
(LACERDA et al., 2015, p.205). 
 

Ainda segundo os autores, não podemos negar que a educação a 

distância acaba abrangendo um número muito maior de estudantes. Devemos, 

porém, atentar para a necessidade de ponderação e debate quanto à formação 

docente e discente, às práticas pedagógicas, aos conteúdos ministrados, 

dentre outros aspectos. No que se refere à disciplina de Libras, também eles 

dizem que essa temática tem levantado discussões.  Um dos motivos é o 

receio de alguns estudiosos de que o desconhecimento de sua necessidade e 

do valor da língua possam levá-la a ser banalizada. Além disso, a maneira 

como a disciplina vem sendo conduzida pode estar relacionada apenas ao 

cumprimento do que está previsto na lei, sem que exista uma reflexão mais 

aprofundada sobre ela e suas consequências. 

Pesquisadores como Lacerda (2015) afirmam que a oferta da disciplina 

de Libras em EAD não contempla sua totalidade uma vez que se faz 

necessário o trabalho teórico e prático da disciplina, e nas disciplinas à 

distância isso se torna complicado.  

 Outro fator apontado em trabalhos que discorrem a respeito de tal 

disciplina diz respeito a sua organização. Almeida (2012) em pesquisa com os 

licenciandos do curso de Pedagogia presencial, em uma universidade estadual 

do Paraná objetivou conhecer os conteúdos trabalhados na disciplina de 

Libras, bem como sua carga horária. A autora concluiu que a disciplina de 

Libras estava organizada da seguinte maneira: - Aspectos clínicos e 

educacionais da surdez; - A cultura das pessoas surdas; - Análise das 

tendências educacionais: segregação e inclusão dos alunos surdos; - 

Caracterização e desenvolvimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras): 

aspectos lógicos, morfológicos e gramaticais (sintaxe); - Experimentação da 

utilização da Libras: desenvolvendo a expressão gestual-visual-espacial; - 

Análise do processo de tradução e interpretação: Libras/ Português, Português/ 

Libras (ALMEIDA, 2012, p. 51). 

Na referida pesquisa, quando questionou os acadêmicos a respeito dos 

conteúdos mais relevantes para sua formação, 25% deles responderam 

favoravelmente no tocante às aulas práticas de sinais; 7,5% preferiram 

conteúdos relacionados à cultura e à história da surdez; 5% consideraram mais 
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relevantes conteúdos relacionados a metodologias/estratégias de ensino; 5% 

preferiam didática; 5% escolheram atendimento ao aluno surdo em sala de 

aula, e apenas 2,5% decidiram por melhorias na adaptação curricular. Segundo 

dados da pesquisa, a docente da disciplina, que era surda, tinha como 

preocupação apresentar, aos acadêmicos, aspectos relacionados à cultura e à 

Língua de Sinais. Os pesquisadores concluem que, apesar de terem estudado 

várias temáticas, os discentes que frequentaram a disciplina não se 

consideravam preparados para atuar com surdos.  

Outros estudos como o de Giroto, Martins, Berberian (2012) apontam 

que o que ainda está em discussão em algumas universidades é a 

nomenclatura da disciplina, os conteúdos abordados e a carga horária da 

mesma. Os autores dizem que esse dado é preocupante uma vez que a 

disciplina existe há mais de dez anos nas universidades e ainda se discute sua 

nomenclatura. Neste sentido, fica subentendido que talvez a disciplina não 

tenha ainda encontrado seu espaço e se mostrado como algo que irá agregar à 

formação dos acadêmicos.  

Outro aspecto que deve ser levado em conta para o bom andamento da 

disciplina é sua carga horária. Neste sentido Almeida (2002) faz a seguinte 

reflexão: 

 
sobre a carga horária da disciplina, sugerimos que se coloque 
inicialmente o objetivo da disciplina aos graduandos para que não 
criem expectativas com relação ao domínio da língua, mas que haja 
sim incentivo por parte de docentes da disciplina para que os alunos 
busquem uma formação continuada, tal como procedeu a professora 
de Libras, indicando meios para que os alunos aprofundem os 
conhecimentos na área. (ALMEIDA, 2012, p.106). 

 

Além disso, Santana (2013) argumenta que somente a inserção de 

disciplinas teóricas sobre as diferentes deficiências não é suficiente para 

preparar o professor para a realidade que encontrará em sala de aula. Ou seja, 

os estudantes precisam se aperfeiçoar buscando uma qualificação mais eficaz 

para a educação atual, sendo necessário que o professor em processo de 

formação busque um contato real e direto com os estudantes surdos e com 

outras deficiências, com o intuito de conhecer melhor o cenário existente e as 

necessidades do seu público.   

Ainda com relação à organização da disciplina de Libras, Maeda (2012) 
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também realizou entrevistas com acadêmicos do curso de Pedagogia de uma 

universidade estadual do Paraná. A autora constatou que a disciplina de Libras 

nessa instituição tem como objetivo apresentar conhecimentos básicos da 

língua, para que os alunos em formação consigam, futuramente, estabelecer 

uma comunicação efetiva com os surdos e assim contribuir para sua inclusão, 

e que a disciplina está inserida na matriz curricular com o componente 

Introdução à Libras. 

Nesse estudo, os acadêmicos responderam que consideram a disciplina 

importante, pois se preocupam com a inclusão e com a obtenção de uma visão 

mais ampla sobre a atuação do pedagogo. Além disso, pontuaram que a 

comunicação com os estudantes surdos e a compreensão das diversas 

possibilidades de ensino devem ser consideradas na sua atuação com tais 

alunos. Assim, na opinião dos participantes desta pesquisa, deve haver uma 

compreensão mínima do que é surdez e de como os surdos aprendem. No 

tocante à carga horária destinada à disciplina de Libras, todos os pesquisados 

responderam que ela é insuficiente para formação. A autora revela, também, 

que quando os acadêmicos foram questionados se fariam outra formação para 

atuar com essa parcela da população, a resposta da maioria foi afirmativa, pois 

segundo eles, existe escassez de conhecimentos na formação docente nesse 

quesito.   

Guarinello et al. (2012), ao analisar o número de horas da disciplina de 

Libras na visão de acadêmicos dos cursos de Fonoaudiologia de universidades 

brasileiras, destacou que para a maioria dos estudantes de sua pesquisa, a 

carga horária não era suficiente para que pudessem fazer uso da língua de 

sinais de maneira efetiva. 

Também Lacerda e Costa (2015), realizaram um estudo sobre a 

implementação da disciplina de Libras em uma região da cidade de São Paulo. 

Nessa pesquisa, os autores levantaram a discussão a respeito da questão da 

carga horária destinada a tal disciplina. As autoras argumentam que, apesar de 

ser oferecido o mínimo de horas, inegavelmente baixo, o procedimento segue, 

aparentemente, os mesmos modelos de outras disciplinas de diversas áreas já 

existentes, ou seja, o montante de horas para cada disciplina vai se 

configurando conforme o contexto de implementação do curso ou da 

instituição. 
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Os autores perceberam, ainda, que não houve consenso entre os cursos 

que estão situados na mesma instituição de ensino. No que se refere à 

nomenclatura da disciplina, aos conteúdos abordados, às ementas e à carga 

horária, cada curso rege a regulamentação segundo a política de autonomia 

adotada pela instituição pesquisada. 

De acordo com o que foi apresentado até o momento, pode-se inferir 

que a disciplina de Libras vem sendo oferecida de acordo com o 

direcionamento de cada estabelecimento de ensino. Nesse sentido, autores 

como Lodi e Nogueira (2011) e Lacerda e Costa (2016) esclarecem que a falta 

de diretrizes no que se refere à organização da disciplina de Libras se torna 

preocupante: 

 

na medida em que alguns modos de compreensão do que seria essa 
“consciência da condição linguística”, aliada ao problema das baixas 
cargas horárias, possam levar à efetivação de disciplinas “sobre” a 
Libras e não “de” Libras, no sentido de apresentar aproximações 
meramente teóricas, generalizadas e não considerando, além dos 
aspectos gerais, possíveis contextos de atuação do futuro professor da 
educação básica. (LACERDA e COSTA, 2016, p.147). 
 

Bezerra e Nascimento (2012), que fizeram a análise da disciplina de 

Libras em uma universidade que a ofertava no curso de Pedagogia, relataram 

que eram dois os docentes que ministravam a disciplina, um era ouvinte e o 

outro, surdo. O docente ouvinte atuava com os conteúdos teóricos e o docente 

surdo fazia complementação referente às temáticas da aula. Segundo os 

autores a 

 

interação entre professor surdo e alunos ouvintes é marcada pelo 
convite, do próprio docente surdo, para a interação direta por meio da 
Libras. Essa interação sem mediação por meio da interpretação da 
Libras faz com que os alunos se apropriem desta língua em sua 
discursivização. Desse modo, os alunos passam a compreender a 
língua na sua dimensão dialógica, expressando-se em Libras para 
buscar a própria Libras, isto é, fazendo do discurso a realidade primeira 
da língua para encontrá-la encadeada na comunicação discursiva. 
(BEZERRA e NASCIMENTO, 2012, p.87). 

 

 Os autores explicam que essa abordagem faz com que os acadêmicos/ 

futuros docentes quebrem a barreira da mistificação em relação ao sujeito 

surdo. Segundo eles 
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No ensino de Libras na perspectiva da dupla docência não há 
mordaça, mas há a possibilidade de reconhecer o outro como sujeito 
sócio histórico-cultural e de imersão nessa constituição subjetiva 
desse outro, há parceria, diálogo de histórias, de culturas, de 
discursos, de vozes (BEZERRA e NASCIMENTO, 2012, p. 88). 

 

Na perspectiva dos autores citados, os estudos referentes à disciplina da 

Libras ainda estão em expansão e construção. Sendo assim, ainda não há algo 

pronto para o ensino dessa língua, tal como uma metodologia que consiga 

abranger os contextos sócio-históricos e políticos para a formação de 

professores e, assim, possibilitar a expansão dessa língua de forma a conduzir 

à vivência do encontro com o outro, na escuta das diferentes vozes que 

constituem esse processo. 

Autores como Murta, Felomeno e Fernandes (2014) argumentam que 

para que haja uma efetiva formação docente, deve-se pensar na necessidade 

de uma aprendizagem com conteúdos teóricos, em que sejam consideradas as 

necessidades específicas da língua e dos sujeitos envolvidos, e para tanto uma 

carga horária mínima não garante a formação efetiva do licenciado. Ainda na 

visão dos autores, que tomam como exemplo o modelo analisado por eles, na 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, o ensino da Libras deveria ter 

dois períodos 

 

um em que se pudesse aprender a prática, e outro em que se 
pudesse aprender a didática do trabalho com o aluno surdo e seu 
desenvolvimento, bem como orientações para produção de materiais 
voltados para esse público, a exemplo do que ocorre no campus 
Sorocaba, da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar para o 
curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas (MURTA, M. A.; 
FELOMENO, T. A. S.; FERNANDES, 2014, p. 78). 

 

Ainda com relação à disciplina de Libras, Rocha et al. (2014) ao analisar 

seu impacto na modalidade a distância, a partir das mensagens dos fóruns de 

discussão propostos no decorrer do programa da matéria, concluíram que 

houve êxito. Os autores podem afirmar que a disciplina é efetiva, já que desde 

2013 vêm estudando seus resultados em questionários direcionados para os 

alunos que a frequentam. Isso possibilitou uma reflexão sobre as leituras de 

textos e promoveu o diálogo entre os discentes.  

Já no estudo realizado por Maeda (2012), “O impacto da disciplina de 

Libras na formação do pedagogo: uma análise da experiência dos alunos do 
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curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá” foi aplicado um 

questionário aos referidos discentes.  Uma das perguntas questionava se tal 

disciplina havia favorecido uma mudança na forma de avaliar a importância da 

Língua de Sinais? Segundo os dados da autora, todos os discentes 

responderam que sim. E também a maioria respondeu positivamente sobre a 

importância da disciplina para sua formação, justificando que com ela podem 

promover a inclusão dos alunos surdos na sala de aula. Além disso, os 

estudantes afirmaram que desejam ter uma visão mais ampla acerca do campo 

de atuação do pedagogo, que querem interagir com estes alunos e que 

compreendem que há diversas possibilidades de ensino para seus futuros 

alunos surdos (MAEDA, 2012). 

Pedroso (2016), em pesquisa realizada a respeito da inclusão desta 

disciplina nos cursos de Pedagogia, esclarece que apenas uma matéria não é 

suficiente para garantir, ao futuro professor, o domínio de conhecimentos sobre 

a cultura e a comunidade surdas, a relação do surdo com a Língua Portuguesa 

como segunda língua e a história da educação dos surdos.  

A partir do que foi explanado neste capítulo, pode-se compreender que 

já existem pesquisas referentes à Libras como disciplina, o que demonstra uma 

preocupação dos profissionais em torno dessa temática que vem agregar à 

educação dos surdos, já que frequentando essa disciplina, o futuro docente 

tem a possibilidade de ter pelo menos um conhecimento de quem são os 

surdos e como é essa língua de que alguns se utilizam para se comunicar.  

Cabe ressaltar, então, que o fato de a Libras ser uma língua jovem, 

assim como sua obrigatoriedade nas licenciaturas não deve ser encarado como 

um empecilho para que tal língua se desenvolva plenamente. Deve-se, sim, 

levar em conta que essa língua tem uma estrutura própria e que como qualquer 

outra não pode ser aprofundada em apenas 50/60 horas de estudo. Além disso, 

é preciso refletir na necessidade de se reconhecer a Libras para além da 

legislação, é preciso reconhecê-la como língua da comunidade surda brasileira. 

Sendo assim, é necessário que entendamos quem são seus usuários.  

A esse respeito Nascimento e Sofiato (2015) esclarecem que cumprir: 

 

a legislação, agregando ao currículo uma disciplina de um 
semestre não é suficiente para atender às necessidades de 
formação de professores que poderão lecionar em uma sala de 
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aula que inclua o aluno surdo. Por outro lado, garante-se, ao 
menos, que a questão se coloque em discussão entre os 
futuros professores. (NASCIMENTO e SOFIATO, 2015, p.364). 

 

Em vista disso, antes de refletir sobre a Libras enquanto disciplina, seria 

necessário refletir sobre a formação docente. Nesta, é fundamental que se 

discuta quem são os surdos que utilizam a Libras, enfatizando que esses 

sujeitos são datados, históricos, que cada um é singular. Além disso, Martins e 

Nascimento (2015) defendem que: 

 

A disciplina objetiva levar o licenciando a uma reflexão sobre a 
realidade da educação de alunos surdos em importantes 
aspectos como: as dificuldades na comunicação quando a 
língua do aluno é diferente da do professor; como a língua de 
sinais é fundamental para a aprendizagem dos sujeitos surdos; 
a necessidade de ensino da língua portuguesa como segunda 
língua; a importância da visualidade para aquisição de 
conhecimentos destes sujeitos, entre outros (MARTINS e 
NASCIMENTO, 2015, p.23). 

 

A partir do que foi discutido neste capítulo, percebe-se que a disciplina de 

Libras é e deveria ser encarada como uma das possibilidades de se pensar a 

acessibilidade e a inclusão dos surdos, dentre tantos outros aspectos 

importantes, tais como, aonde e quando as crianças surdas poderão se 

apropriar da Língua de Sinais etc., o que mais deve ser feito na formação dos 

estudantes de licenciatura para que eles tenham mais conhecimento a respeito 

da inclusão e da acessibilidade etc. A título de demonstrar a percepção de 

acadêmicos de licenciatura acerca dessa disciplina, o próximo capítulo traz o 

percurso metodológico da pesquisa aqui delineada.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Essa é uma pesquisa mista, na qual serão realizadas análises qualitativa 

e quantitativa, entendendo que ambas transitam uma no espaço da outra. Para 

pesquisa qualitativa de viés exploratório, isto é, que vem buscar o 

conhecimento sobre uma questão que ainda não se conhece ou se conhece 

pouco, será utilizada a análise de conteúdo proposta por Bardin (2011).  

 Já a análise quantitativa será de caráter descritivo, o qual, segundo 

Vieira (2009), é também generalizável por meio das técnicas estatísticas de 

inferência. Sendo assim, o pesquisador vai buscar, classificar, ordenar ou 

medir as variáveis para, então, formular uma apresentação estatística, 

comparando grupos ou estabelecendo associações.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE PESQUISA   

 

Cabe destacar que esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa sob o protocolo número CAAE: 56025316.0.0000.0093.  

Os dados foram coletados em duas universidades particulares 

localizadas em uma cidade localizada no sul do Brasil. A condição para ser 

local de pesquisa era de que fosse particular e ofertasse cursos de licenciatura. 

As universidades serão denominadas de Universidades 1 e 2 (U1 e U2).  

 

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A seleção dos acadêmicos que responderam ao questionário (Apêndice) 

referente à temática acerca da disciplina de Libras foi feita a partir do seguinte 

critério de inclusão: acadêmicos que já tivessem cursado a disciplina de Libras, 

mas que ainda estivessem frequentando o curso de licenciatura, que não 

haviam frequentado algum curso de Libras anteriormente ao ingresso na 

universidade. Como critério de exclusão foram considerados os sujeitos que 

não se dispuseram a participar da pesquisa.  

Na Universidade 1, os participantes estavam matriculados nos cursos de 

Pedagogia, Ciências Sociais, Matemática e Física. Na Universidade 2, eram 

dos cursos de Educação Física, História e Pedagogia. O número de 
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participantes, que serão nomeados pela letra P e um número ou símbolo, 

variou de um curso para outro, conforme a adesão ao convite que foi proposto 

a todos.  

 Na Tabela 1 apresenta-se uma caracterização da amostra por curso, 

número de sujeitos, gênero, idade, universidade e período e curso. 

 
Quadro 1 - Caracterização geral da amostra (n = 59) 
 

VARIÁVEL E CATEGORIAS DE 
RESPOSTAS 

FREQUÊNCIA % 

   

IDADE   

Menos de 20 anos 9 15,25% 

20 a 29 anos 36 61,02% 

30 anos ou mais 11 18,64% 

Sem resposta 3 5,08% 

 
GÊNERO 

  

Feminino 36 61,02% 

Masculino 22 37,29% 

Sem resposta 1 1,69% 

 
UNIVERSIDADE 

  

U1 42 71,19% 

U2 17 28,81% 

 
CURSO DE GRADUAÇÃO 

  

Matemática 9 15,25% 

Física 6 10,17% 

Sociologia 1 1,69% 

Pedagogia 10 16,95% 

Ciências Sociais 21 35,59% 

Educação Física 9 15,25% 

História 3 5,08% 

 
PERÍODO 

  

4º Período 20 33,90% 

5° Período 4 6,78% 

6° Período 24 40,68% 

7° Período  1 1,69% 

8° Período 7 11,86% 

Sem resposta 3 5,08% 
Fonte: A autora. 
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3.3 MATERIAIS E INSTRUMENTOS  

 

Para a pesquisa foram utilizados o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A) e o questionário a respeito da temática. 

Os estudantes que participaram da pesquisa assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, em duas vias, ficando com uma cópia; a 

outra ficou com a pesquisadora.   

Para a elaboração do questionário, que contém 18 perguntas abertas e 

fechadas a respeito da disciplina de Libras, foram levados em consideração os 

eixos temáticos sobre os quais o trabalho foi organizado. Inicialmente, os 

respondentes se identificavam com nome, idade, gênero e curso. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

Em um primeiro momento, a pesquisadora entrou em contato com os 

coordenadores dos cursos de licenciatura de cada instituição, a fim de obter a 

autorização para aplicar o questionário. Posteriormente, nas duas 

universidades foi feito contato com os alunos e agendados encontros em sala 

de aula. Após receber explicações sobre o objetivo da pesquisa, cada 

participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice). 

Tanto o projeto quanto o referido termo foram aprovados pelos Comitês de 

Ética e Pesquisa das duas instituições.  

Cada aluno respondeu ao seu questionário sem a interferência da 

pesquisadora. A média do tempo utilizado para responder foi de 20 minutos. 

 

3.5 PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DOS DADOS QUALITATIVOS 

 

O método adotado para analisar os dados obtidos se pautou na análise 

de conteúdo, descrita por Bardin como [...] um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações visando obter, por procedimento sistemático e objetivo de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1998, p. 

42).  
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Tal técnica é bastante flexível e adaptável, o que possibilita a obtenção 

de indicadores que permitam que sejam feitas as tais inferências às 

informações transmitidas nas mensagens que, neste caso, foram as respostas 

ao questionário. Esse procedimento permite estudar a comunicação, deixando 

em evidência o conteúdo das mensagens obtidas.  

Dentre as técnicas apresentadas por Bardin (1998), a utilizada nesta 

pesquisa é a categorial ou temática. Tal modalidade leva em consideração a 

frequência dos temas extraídos do discurso do participante, ou seja, parte do 

maior número de respostas similares, agrupando-as para organizar uma 

determinada categoria. Dessa forma, ao identificar as categorias presentes na 

ordenação do questionário utilizado, foi possível manter aproximações entre as 

informações contidas nos discursos dos participantes, possibilitando, assim, a 

elaboração dessas categorias de respostas. 

Seguindo tais procedimentos, Bardin (1998) elenca três fases 

importantes na análise de conteúdo, as quais se buscaram respeitar neste 

estudo.  

 

A. Fase de pré-análise 

 

Constitui-se como o momento de exploração do material, com o objetivo 

de sistematizar as ideias iniciais.  

Tendo em vista que essa fase prevê a preparação do material, foi 

necessária a organização dos dados para a análise. O levantamento e a 

nomeação dos eixos foram norteados pelas questões do questionário, 

conforme demonstrado a seguir. 

 

EIXO 1 - Conhecimento da surdez e da Língua de Sinais a partir das questões 

1) Trabalha ? Sim ou Não.  

2) Você já teve contato com algum surdo antes de cursar a disciplina de 

Libras? 

3) Você já tinha algum conhecimento da Libras antes da graduação? 

4) Você notou alguma diferença na interação com surdos após cursar a 

disciplina de Libras? 
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EIXO 2 - Organização da disciplina de Libras  

5) Você acha que a carga horária da disciplina de Libras foi suficiente?  

6) A disciplina de Libras era teórica/prática, presencial ou de EAD?  

7) Seu professor de Libras era surdo ou ouvinte? 

8) Na sua opinião, o aprendizado da Libras é mais efetivo se ministrado por um 

docente surdo? 

9) Há conteúdos trabalhados durante a disciplina da Libras que você acha que 

deveriam ser aprofundados? 

10) Há conteúdos que não foram trabalhados durante essa disciplina que você 

acha que deveriam ter sido explorados? 

11) Quais foram os pontos positivos de cursar essa disciplina de Libras? 

12) Você teve alguma dificuldade ao cursar a disciplina de Libras? 

13) Você acha importante a exigência do ensino da Libras nas licenciaturas? 

14) Você se sente preparado para atuar como docente de alunos surdos após 

cursar a disciplina de Libras? 

 

EIXO 3 - Impacto da disciplina 

15) A disciplina de Libras teve algum impacto na sua percepção sobre os 

surdos e a Libras? 

16) Se você já trabalha com alunos surdos a disciplina de Libras teve algum 

impacto na sua atuação profissional?  

17) Você acha importante buscar uma formação suplementar em Libras após a 

conclusão desta disciplina?  

18) Além da disciplina de Libras, o que mais poderia ser feito na formação nas 

licenciaturas que contribuísse para o trabalho com alunos surdos? 

 

B. Fase de exploração do material 

 

Nessa fase, foram elencados alguns procedimentos para organização 

dos dados. Ao estabelecer o recorte e a classificação do material, pôde-se ter 

maior clareza de quais serão as possibilidades de análise. A unidade de 

registro utilizada neste estudo foi o recorte por meio dos temas levantados. 

Desse modo, todas as respostas que apresentaram características comuns 

foram agrupadas em uma mesma categoria.  
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Optou-se por reunir as respostas por unidades de análise semelhantes 

para que, posteriormente, com o material classificado e organizado por 

unidades comuns, fosse atribuído o nome que melhor representasse as 

categorias. Isso significa que foram os agrupamentos de respostas que deram 

origem às categorias. No Quadro 1 a seguir, estão explicitados os eixos, as 

categorias e exemplos de enunciados dos participantes em cada categoria.  

Quadro 2 - Delimitação dos eixos e categorias 

 
Eixo 1- Conhecimento da surdez e da Língua de Sinais 

 

 
Categoria 1 - Relação com algum 

surdo antes da Universidade 
 

 
“Colega de classe.”´ 

 
Categoria 2 -Conhecimento da Libras 

antes da graduação 
 

 
“Pelas mídias, televisão, propagandas 

etc.” 

 
Eixo 2 - Organização da disciplina de Libras 

 

 
Categoria 1 - Aspectos positivos de 

cursar a disciplina de Libras 
 

 
“Aprender o básico da comunicação 

com surdos” 

 
Categoria 2 - Conteúdos da disciplina 

a serem aprofundados 
 

 
“Conteúdo do dia a dia, pois é 

primordial” 
 

 
Eixo 3 - O impacto da disciplina 

 

 
Categoria 1 - Dificuldades ao cursar a 

disciplina 
 

 
“Coordenação motora” 

 
 

Categoria 2- Impacto da disciplina na 
percepção sobre os surdos e a surdez 

 
 

 
 

“É necessário saber um mínimo dessa 
comunicação para entender melhor o 

modo de vida”. 

Categoria 3 - Formação 
complementar 

 

“Se tiver aluno surdo sim para me 
preparar melhor”. 

Fonte: A autora. 
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C. Fase de tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

 

A análise de conteúdo propõe, ainda, que antes da apresentação das 

interpretações de dados, seja feita a inferência dos resultados como um 

procedimento intermediário entre a descrição e a interpretação dos resultados.  

 

 

3.6 PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DOS DADOS QUANTITATIVOS 

 

Para a análise quantitativa dos dados foi utilizada a estatística descritiva, 

com valores de frequência absoluta, frequência relativa, gráficos e tabelas. As 

variáveis foram analisadas por meio da observação dos valores mínimos e 

máximos, do cálculo de médias, de desvio-padrão e de medianas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos na 

coleta dos dados. Nos quadros abaixo estão expostos os eixos e as categorias 

encontradas dentro de cada eixo, bem como o número/percentagem de 

participantes que responderam a cada categoria. Posteriormente aos quadros, 

estarão expostos os resultados obtidos. Neste trabalho os sujeitos estão 

representados pela letra P de participante, seguida de um número, ou um 

símbolo, por exemplo, P1 representará o participante 1. Inicialmente, será 

realizada uma caracterização geral dos participantes da amostra.         

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA AMOSTRA 

 

Os participantes dessa pesquisa estão divididos entre as duas 

universidades pesquisadas. Na Universidade 1, participaram 42 estudantes, 

com uma média de idade de 22,38.  E em relação ao gênero, 69% eram 

mulheres e 31%, homens, oriundos dos cursos de Matemática, Física, 

Pedagogia e Ciências Sociais.  

Cabe esclarecer que o percentual de mulheres nos cursos aqui 

pesquisados vem ao encontro dos dados do Ministério da Educação (MEC, 

2012) que revelam que, no ano de 2013, o percentual médio de ingresso de 

alunas foi de 55% do total em cursos de graduação presenciais. Se o recorte 

for feito por concluintes, o índice sobe para 60%. Esse mesmo estudo também 

revela que a forte presença feminina está mais vinculada aos cursos da área 

de ciências humanas.  

Quanto ao período em que a disciplina ocorreu, as respostas apontam 

para os 4º, 5º e 6º períodos. Os graduandos em Pedagogia cursaram a 

disciplina de Libras somente no último período de curso.  

Na Universidade 2, o total de participantes foi de 17, alunos dos cursos 

de Educação Física, História e Pedagogia. A idade média de 21,66. Desses, ao 

contrário da U1, 60% são do gênero masculino e 40%, feminino. Isso talvez 

tenha ocorrido devido aos cursos analisados. 
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Somando os universitários de ambas as instituições, tem-se que do total 

de 59 participantes, 25, não trabalham e 34, trabalham, e dentre esses, 20, 

atuam na área da educação e os outros 14, trabalham em outras áreas.   

 

4.1.1 Eixo 1 - Conhecimento da surdez e da Língua de Sinais 

 

A pergunta de número 1 indagava se os acadêmicos trabalhavam. Dos 

59, 26 responderam que sim e desses, 20 referiram trabalhar com ou na área 

da saúde. Os demais trabalham em áreas diferentes tais como academias e 

secretarias de escolas.  

Foi perguntado aos participantes se já conheciam algum surdo antes de 

entrar para a universidade. Dos 59 participantes, 25, ou seja, 42,37% 

responderam sim, que já conheciam alguém surdo antes da universidade. E a 

estes foi perguntado quem era(m) essa(s) pessoa(s). No Quadro 2 pode-se 

visualizar a Categoria 1 derivada dessas respostas. 

 

Quadro 3 - Relação com algum surdo antes da universidade 
 

Eixo 1 
Categoria 1 

Número de 
participantes 

Percentagem 

Colega de escola 11 18,64% 

Colega de trabalho 3 5,08% 

Familiar 2 3, 39% 

Outros 9 15,25% 

Não conhece 34 57,62% 

Total de sujeitos 59 100% 

Fonte: A autora. 

 

A partir das respostas dos 25 participantes que tiveram contato com 

surdos antes da universidade foi possível chegar a quatro subcategorias.  

Na primeira, 11 participantes responderam que estudaram com alguém 

surdo. A esse respeito, P1 respondeu: ”Na escola do ensino fundamental 

apenas cumprimentos”. Na segunda, três participantes responderam que 

trabalharam com um surdo, como P2: “Na empresa, pois tem vários deficientes 
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auditivos”. Na terceira, dois participantes responderam que possuem familiares 

surdos, como P4, que explicou “Tenho um primo surdo”. 

Percebe-se, nas respostas acima, que dentre os participantes que 

conheciam surdos antes da universidade, quase metade referiu ter estudado 

com algum surdo durante seu período escolar. Esse quantitativo talvez seja 

uma demonstração de que a partir do movimento de inclusão, os sujeitos 

surdos passaram a estudar no ensino regular. Os dados do Censo de 2010 

(IBGE, 2010) registraram 70.823 matrículas de estudantes com surdez e com 

deficiência auditiva, na Educação Básica. Destes, 22.249 estudantes com 

surdez e 30.251 com deficiência auditiva estavam matriculados nas escolas 

comuns de ensino regular. Entre 2003 e 2010, verificou-se uma taxa de 

crescimento de 105% no número de matrículas desse público nestas 

instituições. 

Neste eixo, os participantes também foram questionados se tinham 

algum conhecimento da Libras antes de entrar na universidade. Dos 59 

participantes, 17 (28,81%) responderam que sim. Dentre esses, as respostas à 

Categoria 2 estão explicitadas no Quadro 3. 

 

Quadro 4 - Conhecimento da Libras antes do curso de graduação 

Eixo 1 
Categoria 2 

Número de 
participantes 

Percentagem 

Alfabeto e noções 
básicas 

8 13,55% 

Na televisão, janela de 
intérprete e programa 

6 10,16% 

Outros 3 5,08% 

Não conhece 32 54,23% 

Total de sujeitos 59 100% 
 

Fonte: A autora. 

 

No Eixo 1, Categoria 2, foram delineadas 3 subcategorias, sendo que 

13,55% dos participantes, ou seja, oito pessoas disseram que conheciam o 

alfabeto manual e algumas noções básicas da Língua de Sinais, como P1, por 

exemplo: “Conhecia apenas o alfabeto”.  

Essas respostas chamam a atenção, pois é comum que as pessoas 

pensem que o Alfabeto Manual e a Língua de Sinais são a mesma coisa. É 
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preciso esclarecer que, como Quadros e Karnopp (2004), esse é um recurso 

utilizado quando não há sinais próprios da Língua de Sinais para serem 

utilizados em determinado contexto. Assim, seguindo uma sequência de 

configurações de mão que correspondem a uma sequência de letras escritas 

em português, escrevem-se palavras no ar.  

Outros seis participantes explicitaram, na Subcategoria 2, que 

conheciam a Libras a partir da televisão, em geral, por meio da janela de 

intérprete em programas ou propagandas.  

O participante P2 explica “Televisão, aquele tradutor no canto”. 

Já P3 respondeu ”Por meio do alfabeto, visto superficialmente na 

internet”. Na Subcategoria Outros, pontuada por três participantes, obtiveram-

se respostas como a de P4: “Acompanhei uma pessoa da família em sua festa 

de formatura no curso específico de Libras”.  

A partir dessa categoria percebe-se que um pouco mais de 42% da 

amostra conhecia algum surdo antes de entrar na universidade e que apenas 

28,81% afirmaram conhecer a Libras.  Isso talvez se justifique pelo fato de a 

Libras ainda ser uma língua nova, utilizada por uma minoria linguística 

brasileira.  

Percebe-se que ela ainda aparece pouco nas mídias sociais e que, em 

geral, não é entendida pela população como língua, o que pode gerar 

percepções equivocadas a seu respeito, como achar que a Libras e o alfabeto 

manual são a mesma coisa. Entende-se, portanto, que durante a disciplina de 

Libras, os alunos de licenciatura deveriam ter contemplados na ementa 

conteúdos a respeito de quem utiliza essa língua e que status tais sujeitos e a 

Língua de Sinais têm em nosso país.  

Concorda-se com Silva (2017) quando afirma que as políticas 

linguísticas brasileiras, em geral, privilegiam a Língua Portuguesa como língua 

de maior impacto, especialmente nas práticas educacionais com os sujeitos 

surdos. Sendo assim e segundo a autora, as políticas de acessibilidade, que 

deveriam possibilitar o uso e a divulgação da Libras no ambiente escolar, não 

estão sendo colocadas nas práticas da maioria das escolas brasileiras. Essas 

deveriam, sim, privilegiar o ambiente escolar como local para a apropriação e o 

uso da Língua de Sinais.  

 



61 
 

 
 

 

4.1.2 Eixo 2 - Organização da disciplina de Libras 

 

Como mencionado no Capítulo 2 desse trabalho, a Libras foi 

reconhecida como língua da comunidade surda, nacionalmente, apenas em 

2002. Desde seu reconhecimento, tornou-se disciplina obrigatória nos cursos 

de licenciatura brasileiros. Apesar disso, a lei não explicita de que maneira tal 

disciplina deveria ser organizada. 

 A partir disso, nesse eixo apresentam-se as respostas dos discentes a 

respeito da organização da disciplina sob o seu ponto de vista. Para tanto, tais 

estudantes responderam as seguintes questões:  

5) Você acha que a carga horária da disciplina de Libras foi suficiente?  

6) A disciplina era teórico/prática/EAD?  

7) O professor era surdo ou ouvinte? 

8) Na sua opinião, o aprendizado da Libras é mais efetivo se ministrado 

por um docente surdo?  

9) Há conteúdos que não foram trabalhados durante essa disciplina que 

você acha que deveriam ter sido explorados?  

10)  Há conteúdos trabalhados durante a disciplina da Libras que você 

acha que deveriam ser aprofundados? 

11) Existem conteúdos que não foram trabalhados durante essa 

disciplina que você acha que deveriam ter sido explorados?  

 

Com relação à carga horária da disciplina, do total de 59 sujeitos, 43 

afirmaram que esta não foi suficiente, como na resposta do P18: "Pouco tempo 

para aprender uma nova língua. (faltou políticas).” Para P8: Não lembro de 

muita coisa, esse tipo de matéria requer prática, logo uma carga horária maior.” 

E, ainda, a fala de P3: “Eram apenas duas aulas por semana, os sinais eram 

trabalhados com rapidez, e assim era fácil esquecer.” 

Quanto aos 16 que concordaram que a carga horária foi suficiente, 

podem-se observar as seguintes respostas. P12: “É o suficiente para um 

contato inicial”.  Para o P28, “Deu para ter um conhecimento básico sobre a 

linguagem, servindo de porta de entrada.” Na ótica do P53, “Acredito que para 

um contato básico, a título de compreensão, foi o suficiente.” 
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É preciso esclarecer que a organização e a carga horária dessa 

disciplina não são especificadas na lei. Pesquisas realizadas a esse respeito, 

como a de Pereira (2008), apontam que é preciso repensar a organização e a 

estruturação do currículo estabelecido nas universidades com relação à 

implementação dessa disciplina.  

Os estudos de Maeda (2012) e Guarinello et al (2012) referenciados no 

Capítulo 2 também apontam que a carga horária para o aprendizado da Libras 

tem se mostrado insuficiente.  

Segundo estudos como o de Guarinello et al. (2012) e Lemos e Chaves 

(2012) há certo desconhecimento por parte dos futuros docentes ou aprendizes 

dessa disciplina em achar que é possível aprender esse idioma em carga 

horária muitas vezes inferior a 50 horas. A partir disso, Lacerda e Costa. (2016) 

expõem que a falta de diretrizes, no que se refere à organização da disciplina 

de Libras, se torna preocupante, e que muitas vezes aprender a Língua de 

Sinais de forma inadequada poderá resultar em um conhecimento equivocado 

da disciplina, ao invés de ser algo que auxilie os discentes no conhecimento 

básico a respeito dos surdos e da surdez. 

Ora, talvez a carga horária seja mesmo insuficiente, mas percebe-se 

pelas respostas acima que, na visão de alguns desses estudantes, a disciplina 

serve para aprender uma nova língua. Isso talvez ocorra devido à maneira 

como a disciplina está sendo organizada pelos professores de Libras, ou seja, 

a partir de sinais soltos e da gramática da língua.  

Segundo a pesquisa de Chaves (2012), em muitas universidades onde 

ocorre a disciplina de Libras, essa tem sido dada apenas por meio da apostila 

‘Libras em Contexto’. Trata-se de uma apostila utilizada para o ensino de Libras 

em cursos básicos. Segundo Lemos e Chaves (2012), tal apostila foi criada 

como um incentivo à socialização (uso e ensino) da Libras que ocorreu, 

inicialmente, em 1997, quando foi publicada sua primeira edição. Essa foi 

financiada pelo Ministério da Educação (MEC) que promoveu o I Curso de 

Capacitação para Instrutores de Libras, com o apoio da Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos (Feneis), a partir das pesquisas da 

Professora Tanya Amara Felipe de Souza sobre a metodologia de ensino da 

Libras.  
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Após quatro anos, o MEC financiou o Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos, que distribuiu o material para as Secretarias de 

Educação e para a promoção de Cursos para Instrutores e Cursos de Libras 

para professores de todo o Brasil. Ou seja, a apostila foi preparada para futuros 

instrutores de Libras e não para discentes da disciplina de Libras.  

Na ótica de Valentim (2017, p. 23) “o ensino da Libras na Educação 

Superior deveria pautar-se em uma perspectiva dialógica, e afastar-se de um 

ensino que a conceba como instrumento“. Ainda segundo essa autora, para o 

ensino da Língua Brasileira de Sinais, os docentes da mesma necessitam 

auxiliar os discentes, especificamente na prática educativa, com os estudantes 

surdos, a fim de que possam mediar e acompanhar o desenvolvimento desses 

estudantes ao longo do processo de escolarização.  

Quando os discentes foram questionados a respeito de quem ministrou a 

disciplina e se ela era teórica/prática/EAD, percebeu-se que na U1 quem 

ministrava as aulas era uma docente ouvinte e as aulas eram teóricas e 

práticas. Quando questionados se o docente da disciplina deveria ser surdo ou 

ouvinte na U1, dos 42 alunos, 26 não responderam. Dentre os que 

responderam, apenas três afirmaram que o docente da disciplina deveria ser 

surdo. P3 justificou sua resposta positiva: “Nos força a aprender mais”. Da fala 

do P3 é possível inferir que este acredita que, se o professor fosse surdo, 

aprenderia mais a língua.  

Já os outros 13 respondentes afirmaram que o fato de o docente ser 

surdo ou ouvinte é indiferente, pois se o docente tiver o domínio do conteúdo 

isso não prejudica o aprendizado. Por exemplo, a fala de P2, “Creio que os dois 

podem desempenhar a função sem prejudicar o aprendizado”. 

Já na U2 o docente era surdo, o que talvez tenha ocasionado diferença 

nas respostas. Dos 17 participantes, dez não responderam a questão, seis 

responderam que é melhor que o docente seja surdo, pois o surdo ministraria 

toda a aula em Libras e isso os forçaria a aprender mais, como na fala do P5: 

“Pois exige que você pratique para se comunicar. ” Apenas um discente 

afirmou que o docente ouvinte seria melhor, justificando que como os ouvintes 

falam o Português, isso facilitaria o aprendizado, como na fala do P4: “Como 

ouvinte, é preciso ter um correspondente”.  
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Vale ressaltar que a lei que regulamenta a disciplina evidencia a 

preferência, e não a obrigatoriedade, de sujeitos surdos para ministrar a 

disciplina.  Maeda (2012), em seu estudo já referenciado no Capítulo 2, revela 

que uma parcela dos estudantes pesquisados por ela ressaltou que, pelo fato 

de a professora ser surda e extremamente expressiva e paciente, não tiveram 

dificuldade de interação nas aulas. Porém, alguns acadêmicos afirmaram que 

ter um professor surdo possibilitou que aprendessem apenas os conteúdos 

básicos.   

Já a pesquisa realizada por Almeida (2012) demonstra que os 

acadêmicos que ela pesquisou não demonstraram preferências por docentes 

surdos ou ouvintes: 

 

Quando se trata da competência profissional para ministrar os 
conteúdos, todavia, não se enfatiza a condição cultural ou linguística 
desse profissional especificamente (se surdo ou ouvinte), entendendo 
que tanto um quanto outro pode ser docente da disciplina, desde que 
possua fluência na mesma. (ALMEIDA, 2012, p.66). 
 

A autora também defende que essa situação somente será diferente a 

partir do momento em que os surdos se posicionarem como profissionais. Para 

ela a presença de um professor surdo na universidade impacta na revisão de 

valores e conceitos, tanto dos alunos como dos colegas de trabalho. E sua 

pesquisa revela que, atualmente, o docente surdo encontra certas fragilidades 

ao atuar na universidade, como a falta de comunicação e interação entre seus 

colegas de profissão que são ouvintes.  

Percebe-se pelos posicionamentos acima que o fato do professor ser 

surdo ou ouvinte não impacta no aprendizado da língua. 

Quanto à disciplina ser teórica ou prática dos 17 estudantes da U2, três 

responderam que a disciplina era apenas prática e oito, que a disciplina era 

teórico prática, três afirmam que a disciplina era presencial, um não respondeu 

e dois afirmaram que o docente era ouvinte e que a disciplina realizada por 

eles era em EAD. Segundo esses estudantes a disciplina deveria ser 

presencial e não a distância, como pode ser percebido na resposta do P44 

“essa disciplina deveria ser presencial”.  
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Com a relação aos conteúdos que deveriam ser e aprofundados na 

visão desses alunos, no quadro 4 abaixo as respostas foram divididas em 5 

subcategorias. 

 

Quadro 5: Outros aspectos da disciplina que deveriam ser aprofundados  
 

Eixo 2 
Categoria 2 

Número de 
participantes 

Percentagem 

Vocabulário 
 

10 16,94% 

Práticas de sinais e conversação 
 

7 11,86% 

Aprofundamento de todos os 
conteúdos 

5 8,4% 

Outros 
 

5 8,4% 

Não responderam 
 

32 54,24% 

Total de participantes 
 

59 100% 

 

Fonte: A autora. 

 

 Dez participantes responderam que o vocabulário da Libras deveria ter 

sido mais aprofundado, como nos exemplos de P1: “Os próprios sinais, 

expressões, vocabulários”, e de P3: “Conteúdos mais do dia a dia, porque para 

início deveria ser úteis e de uso”.  

 Sete participantes gostariam de ter tido mais práticas com a Língua de 

Sinais e conversação, tal como na fala de P2: “Desenvolver mais a prática com 

frases longas e até textos”. Para o P10: “Principalmente a conversação, as 

frases de contextualizações e não termos soltos como cores, transporte etc.”, e 

P1: “Conteúdos sobre as bases, regras da linguagem, não somente a tradução 

simples de palavras exemplo como gesticular objetos”. 

 Nesta mesma categoria, P9 respondeu: “A expressão facial para 

comunicação e a dinâmica corporal”, ou seja, parece que esse participante 

também quer aprofundar aspectos que não se relacionam apenas às questões 

gramaticais da Língua de Sinais. Já cinco participantes responderam que 

gostariam que todo o conteúdo fosse aprofundado. Na Categoria Outros foram 

encontradas respostas como a de P19, que diz “Políticas de inclusão acredito 

que deveria ter uma carga horária maior”.  
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 Na Categoria Outros, algumas respostas também indicam que esses 

acadêmicos querem aprender sinais que provavelmente utilizariam em sala de 

aula com os estudantes surdos, e que são sinais relacionados à área de 

atuação. Por exemplo, P4 respondeu que nas aulas deveriam ser trabalhados 

“conteúdos voltados à prática em que atuo, ou mais ligados ao curso de 

Pedagogia”. Como também na fala de P1, que cursa Matemática: “Palavras 

específicas da linguagem matemática”.   

 Tais respostas demonstram que esses participantes não têm o interesse 

em ‘quaisquer sinais’, mas sim em sinais utilitários voltados ao curso 

universitário que estão frequentando. Esses dados vêm de encontro à 

literatura, como os estudos de Nogueira (2011) o qual investigou a disciplina de 

Libras nos cursos de licenciatura a respeito de sua implementação nos 

Institutos de Ensino Superior (IES) Estaduais e Federais; e Costa (2015) no 

trabalho intitulado Implementação da disciplina de Libras nas licenciaturas em 

município do interior de São Paulo.  

 Em ambas as pesquisas os acadêmicos fazem a menção a que um dos 

objetivos da disciplina de Libras deveria ser o trabalho com sinais específicos 

inerentes a cada área em que a disciplina estivesse acontecendo. Se a 

disciplina está ocorrendo, por exemplo, no curso de Matemática, deveriam se 

trabalhados sinais específicos desta em Libras. 

 Como se pode perceber, em muitas das respostas dos participantes de 

ambas as universidades, parece que os conteúdos trabalhados na disciplina de 

Libras enfatizaram especialmente a prática de sinais da Língua de Sinais, sem 

levar em consideração aspectos discursivos da língua de sinais.  

 Além disso, é preciso considerar que apenas trabalhar sinais de uma 

língua não ajuda esses professores no contexto inclusivo de sala de aula com 

alunos surdos. Corrobora-se com Martins e Nascimento (2014, p. 8) quando 

explicitam que somente o ”conhecimento básico desta língua não é suficiente 

para proporcionar fluência ao futuro professor, ou seja, o que ele aprende em 

um semestre não lhe permitirá lecionar esta língua para um aluno surdo”.  

  Chama, também, a atenção quanto aos conteúdos que deveriam ser 

aprofundados, o fato de 32 dos 59 pesquisados, ou seja, 54,24% da amostra, 

não ter respondido essa questão. Podemos deduzir que talvez para esses 
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sujeitos a disciplina tenha cumprido seu papel e que mais nada precisaria ser 

aprofundado. 

 Dentre todos os entrevistados, apenas um respondeu que deveria ser 

trabalhada nesta disciplina a visão de mundo das pessoas surdas. P37 disse: 

“Como os surdos se relacionam, como valorizam as coisas, ou seja, sua 

percepção de mundo”. 

 Para Almeida (2012, p. 30), no planejamento da disciplina de Libras para 

a formação docente deve ser considerada a escolha de conteúdos, a fim de 

que a disciplina não se equipare a um curso básico de Libras. “A singularidade 

linguística manifestada pelos alunos surdos poderia constituir-se como um dos 

objetivos principais para se inserir Língua de Sinais no currículo das 

licenciaturas e outros cursos referidos no decreto” (ALMEIDA, 2012, p. 30). 

 No intuito de corroborar essa ideia, Lacerda e Costa (2015) realizaram 

um trabalho de pesquisa a respeito da implementação da disciplina de Libras 

em município do interior de São Paulo, por meio da entrevista com os gestores 

das universidades do mesmo município. Seu trabalho aponta que o objetivo da 

disciplina não é formar sujeitos bilíngues, mas sim sujeitos conhecedores de 

quem são os surdos.  

 Por meio das respostas dos participantes dessa pesquisa, percebe-se 

que, apesar da disciplina de Libras ter sido proposta na lei em 2005, sua 

implementação requer ainda muitas discussões. Concorda-se com Almeida 

(2012) que argumenta que a inserção da Libras no currículo acadêmico dos 

cursos de licenciatura pode contribuir para o processo de formação de 

professores, porém a autora destaca que é necessário desconstruir a 

concepção de que a simples inclusão de uma disciplina no currículo da 

Educação Superior, por imposição legal seja suficiente.  

Da mesma forma Santana (2017) explica que um dos objetivos da Libras 

na Educação Superior deveria ser o de dirigir o trabalho pedagógico do 

professor dessa disciplina para que ele possa ensinar, a seus estudantes, a 

maneira como essa língua se constituiu, contextualizando-a histórica, social e 

culturalmente. Cabe esclarecer, portanto, que tal disciplina não resolverá todas 

as questões inerentes à educação dos surdos, mas que esta deveria ser 

considerada apenas como uma porta de entrada para novas lutas e conquistas.  
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As respostas dos acadêmicos vêm ao encontro dos estudos de Brito e 

Prado que dizem que 

o professor precisa conhecer toda a trajetória da educação dos 
surdos, as leis que regem seus direitos e sua estrutura linguística. No 
entanto, isso não é suficiente para contribuir significativamente no 
processo de inclusão. É praticamente impossível o docente ministrar 
uma aula e participar do processo educativo de forma produtiva sem 
manter uma comunicação eficaz. (BRITO e PRADO, 2011, p. 17). 

 

Ainda segundo as autoras são estarrecedoras a displicência e a 

ausência de “compromisso de uma das instituições, referente ao assunto em 

discussão, uma vez que estas apresentam uma ementa com a seguinte 

descrição: a proposta da disciplina é preparar o docente “para enfrentar o 

mercado de trabalho”. (BRITO e PRADO, 2011, p.17). Também segundo o 

estudo realizado pelas autoras nas IES onde a pesquisa foi realizada, uma 

delas em sua grade curricular especificava que os estudantes poderiam, após o 

término da disciplina atuar como docentes em línguas de sinais, ajudando a 

diminuir a alto índice de deficientes auditivos da escola, o que leva a inferir que 

a instituição não tem preocupação com inclusão dos surdos.  

Já na ótica de Martins e Nascimento a oportunidade de o acadêmico 

vivenciar o dia a dia da sala de aula, ou seja, o contexto no qual o estudante se 

encontra, é de fundamental importância para suas práticas como docente. 

 

Evidente que o contato com sujeito surdo, uma interlocação com 
ações práticas e vivências reais de escolarização de alunos surdos é 
uma possibilidade de ampliação da disciplina, para além da sala de 
aula, e uma forma de construir novos significados a partir do encontro 
com a diferença surda em contexto de ensino: problematizar o que 
seja a educação bilíngue, por exemplo. Discutir a teoria se torna mais 
enriquecedora quando o aluno pode observar dados práticos, todavia, 
a base teórica deve ser oferecida como forma de construção de um 
novo olhar sobre a surdez, se o curso tem um viés sócio-
antropológico (MARTINS e NASCIMENTO, 2016).  
 

Sem sombra de dúvidas, a maneira de aproximar os futuros docentes da 

realidade da comunidade escolar em que os sujeitos surdos estão inseridos, 

seria trabalhando a disciplina de Libras a partir de uma carga horária 

adequada, de forma planejada e objetivando a real formação docente.  
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4.1.3 Eixo 3 - O impacto da disciplina 

 

Com relação ao impacto desta disciplina para esses acadêmicos, foram 

feitas as seguintes perguntas: 

4) Você notou alguma diferença na interação com surdos após cursar a 

disciplina de Libras? 

11) Quais foram os pontos positivos de cursar essa disciplina de Libras? 

12) Você teve alguma dificuldade ao cursar a disciplina de Libras? 

13) Você acha importante a exigência do ensino da Libras nas licenciaturas? 

14) Você se sente preparado para atuar como docente de alunos surdos 

após cursar a disciplina de Libras? 

15) Se você já trabalha com alunos surdos, a disciplina de Libras teve 

algum impacto na sua atuação profissional? 

16) A disciplina de Libras teve algum impacto na sua percepção sobre os 

surdos e a Libras?  

17) Você acha importante buscar uma formação suplementar em Libras 

após a conclusão desta disciplina?  

Com relação à pergunta 4) Você notou alguma diferença na interação 

com surdos após cursar a disciplina de Libras? todos os participantes 

responderam que não, pois não trabalham com surdos.   

Ao serem questionados a respeito dos pontos positivos de cursar tal 

disciplina, as respostas dos participantes foram categorizadas no Quadro 5. 

 
Quadro 6: Aspectos positivos de cursara disciplina de Libras 
 

Eixo 3 
Categoria 1 

Número de participantes Percentagem 

Comunicação e interação 
 

19 32,20% 

Conhecimento básico 
 

17 28,81% 

Inclusão do surdo 
 

5 8,47% 

Outros 
 

8 13,55% 

Não responderam 
 

10 16,94% 

Total de participantes 
 

59 100% 

Fonte: A autora. 
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Na Categoria 1 do Eixo 3 perceberam-se 4 agrupamentos de respostas. 

No primeiro, 32,20% dos participantes responderam que um aspecto positivo 

de cursar essa disciplina é a maior interação com surdos, como no exemplo de 

P1: “Um pouco de entendimento em Libras e uma maior interação com surdos”. 

Outros participantes, (28,81%), responderam que essa disciplina os 

ajudou a adquirir conhecimentos básicos sobre a temática. A fala de P2 

exemplifica esse dado. P2: “Ter conhecimento básico com relação ao tema”.  

Cinco participantes acham que essa disciplina é importante para 

aprender a respeito da inclusão de surdos, como pode ser visualizado na fala 

de P3: “Conscientização sobre a importância da inclusão de pessoas com 

algum tipo de deficiência“. 

A fala de P3 vem ao encontro dos trabalhos de Maeda (2012), Costa 

(2015) e Machado (2014). Nesses trabalhos os autores apontam que após 

cursar a disciplina de Libras, os estudantes deveriam ser capazes de pensar no 

sujeito surdo, em sua língua e cultura e no seu processo de inclusão.  

As respostas dos participantes também vêm de encontro com a 

pesquisa de Machado e Vitalino (2013) na qual 22,5% dos entrevistados 

apontaram para a necessidade e a importância de conhecimentos relacionados 

tanto à Libras quanto à educação ou inclusão de alunos surdos. 

Dentre as respostas dos oito participantes que foram classificados na 

Categoria Outros temos a de P4 que escreveu: ”Conhecer e praticar uma nova 

língua”. Na percepção do P4 a Libras aparece como uma língua. Porém, 

apesar de referir-se a Libras como língua, também afirma que um semestre 

seria suficiente para alcançar a proficiência. Valentim, (2017) em sua pesquisa, 

demonstra que tais formas de pensar estão calcadas na maneira como a Libras 

vem sendo ensinada nas universidades, ou seja, como uma língua 

instrumental. 

 Na questão 12) Você apresentou alguma dificuldade ao cursar a 

disciplina? Sim ou Não/ justifique a resposta, dos 59 participantes, 40 (67,79%) 

responderam que não tiveram dificuldades e não justificaram a resposta. Um 

dos que responderam que sim, apontou dificuldades motoras e de memória 

para lembrar todos os sinais. P38: “Um pouco de dificuldade na coordenação 

motora e alguns sinais são parecidos e acaba confundindo um pouco”. Esses 

dados também foram encontrados na pesquisa de Almeida (2012) que apontou 
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que 17,5% dos seus participantes afirmaram ter dificuldades em função da 

complexidade dos conteúdos, 15%, se referiram a dificuldades relacionadas à 

coordenação motora ou memorização, 10% justificaram a dificuldade de 

aprendizagem devido à carga horária da disciplina, e 2,5% apontaram 

dificuldades de comunicação, esta última justificada pela falta de intérpretes. 

Nessa pesquisa, a docente era surda, por isso a resposta à falta de intérprete 

de Libras.  

Na questão Você se sente preparado para atuar como docente de 

alunos surdos após cursar a disciplina de Libras? Sim/Não justifique, dos 

pesquisados, apenas três, ou seja, 5% dos participantes dizem estar 

preparados para atuar como docentes de alunos surdos após cursar a 

disciplina de Libras. Ao justificar a resposta de que não estariam preparados, 

observam-se as seguintes justificativas. P5 diz: “Não sei de uma aplicação 

desta linguagem em uma prática docente”. P13: “Tempo após o término da 

matéria, não houve prática, desta maneira esqueci parte do aprendido”, e P23: 

“6 meses foi pouco para uma aprendizagem plena”.  

Percebe se pelas respostas que mais uma vez o enfoque na disciplina 

de Libras foi o de trabalhar sinais em Libras e não a questão inclusiva em si, 

que vai muito além do uso de alguns sinais. Para Silva (2017) o conteúdo desta 

disciplina voltado apenas a sinais da língua leva, muitas vezes, os alunos a 

supor que apenas isso seja suficiente para trabalhar com alunos surdos. Então, 

é imprescindível que se abram novas discussões sobre a conjuntura da 

disciplina de Libras nos cursos superiores, no tocante à formação de docentes 

e pedagogos para atuação na Educação Básica. 

Na questão Você acha importante a exigência do ensino da Libras nas 

licenciaturas? Sim/Não justifique, do total dos participantes, a maioria, ou seja, 

57 (91,52%) respondeu que sim, e dentre as justificativas encontramos as 

seguintes. Para P12: “A gente precisa saber se comunicar com os alunos 

surdo/mudo que podem estar em nossas futuras sala de aula.” P5 responde 

que: “Principalmente por causa da integração dessas pessoas. Acho que só 

isso não é suficiente, mas é um começo. Já para P59: “Podemos encontrar 

alunos surdos em nossa profissão”.  

Os que responderam não, não justificaram a resposta. Sobre a 

importância da disciplina, Maeda (2012, p. 14) também conclui, pela resposta 
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de todos os participantes de sua pesquisa, que eles consideram importante a 

disciplina de Libras para a formação do pedagogo. E as principais respostas 

para a justificativa foram as seguintes: - preocupação com a inclusão dos 

alunos surdos na sala de aula; - obtenção de visão mais ampla sobre o campo 

de atuação do pedagogo; - comunicação com os alunos surdos; - compreensão 

das diversas possibilidades de ensino.  

 Com relação ao impacto da disciplina no conhecimento acerca dos 

surdos e a surdez, 42 participantes, ou seja, 71,18%, responderam a essa 

questão conforme pode ser visualizado no Quadro 6.  

 

Quadro 7 - Impacto da disciplina no conhecimento sobre os surdos e a 
surdez 
 

Eixo 3 
Categoria 2 

Número de 
participantes 

Percentagem 

Entendimento/comunicação 14 23,72% 

Libras/língua e linguagem 7 11,86% 

Inclusão do surdo 3 5% 

Outros 18 30,5% 

Não responderam 20 33,89 

Total de sujeitos 59 100% 

Fonte: A autora. 

 

Na Categoria 2 do Eixo 3, delinearam-se quatro ocorrências de 

respostas. Catorze participantes disseram que a partir dessa disciplina seu 

entendimento sobre a surdez aumentou e que com isso têm mais possibilidade 

de interação com os surdos, como na fala de P10: ”Conhecimento sobre o 

assunto e a possibilidade de interação”.  

Tais respostas estão de acordo com outras pesquisas como a de 

Guarinello et al (2012) na qual seus participantes também disseram que a partir 

da disciplina adquiriram mais conhecimentos para se comunicar com os 

sujeitos surdos.  

Da mesma forma que na pesquisa de Almeida (2012), a Língua de 

Sinais também é vista pelos participantes como um meio de interação entre 

surdos e ouvintes. Segundo a autora, esse ponto de vista é considerado o 

primeiro “passo para uma atitude favorável que refletirá na prática desse 

profissional dentro da escola, seja como gestor, com ações que proporcionem 
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a aprendizagem da Libras pelos demais membros da comunidade escolar” 

(ALMEIDA, 2012, p.57).  

Já para outros sete participantes, a disciplina contribuiu para o aumento 

de seu conhecimento a respeito da Língua de Sinais, como pode ser 

exemplificado na fala de P2, ”Compreender que a Libras é uma língua e tem a 

mesma relevância de aprender o inglês, por exemplo. ” 

Percebe-se pela fala do P2 a compreensão acerca do status de língua 

da Libras na medida em que a compara com outra língua, no caso, inglês. 

Pode-se inferir que ao entender que a Libras é uma língua, facilita a apreensão 

dos aspectos culturais e sociais que envolvem a língua e quem a utiliza. Neste 

sentido Rossi (2010) diz que o educador que reconhece os surdos e sua língua 

de direito, pode estar mais preparado para o desenvolvimento de sua 

autonomia, pois uma vez que reconhece a língua do outro pode interagir com o 

mesmo e, inclusive, empoderá-lo no seu agir. 

Quanto ao impacto da disciplina na vida dos acadêmicos, quando 

questionados a esse respeito, apenas três do total de 59 participantes 

acreditam que a disciplina impactou na maneira como percebem a inclusão de 

surdos. Um exemplo é a resposta de P29 que diz que com a disciplina ele 

desconstruiu preconceitos: “A cultura surda além de desconstruir alguns 

preconceitos”. E a fala de P59: “Mostrou que são humanos totalmente normais, 

e que apenas se comunicam de maneira diferente”. Tais respostas estão de 

acordo com a pesquisa de Nascimento e Sofiato (2015) que afirmam que um 

dos objetivos da disciplina é o de possibilitar um novo olhar e “aprendizado da 

Língua Brasileira de Sinais, numa perspectiva histórica, social, cultural, 

educacional e linguística”. Ainda segundo as autoras é de fundamental 

importância explorar 

 
os aspectos históricos e surdez, políticas públicas e surdez, a 
escolarização da pessoa surda; a Libras e a educação de surdos; o 
ensino e a aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua 
para surdos; entre outros. Em relação aos aspectos de caráter mais 
prático, a disciplina trata do ensino básico da língua em questão, 
contemplando as suas características específicas em relação à sua 
constituição gramatical e discursiva (2015, p. 357). 
 

 



74 
 

 
 

Na Categoria Outros foram encontradas respostas como a de P1: 

”Quebra de paradigmas e preconceitos”, e de P16: “É uma maneira alternativa 

de se comunicar, não deve se mistificada. ” 

Pela resposta do P16 pode-se inferir que ele não compreende que a 

Libras seja uma língua, mas sim uma maneira alternativa de se comunicar. 

Como já mencionado no Capítulo 1, para que de fato a acessibilidade do surdo 

ocorra, será necessário ir além do que a disciplina de Libras oferece. Será 

necessário, segundo Costa (2015), que os alunos adquiram o conhecimento 

não apenas dos aspectos gerais da Libras e ou da surdez, mas sim que 

passem a refletir sobre a própria prática, alterando o foco sobre as precisões 

educativas dos estudantes para as necessidades formativas do docente, no 

intuito de entender as dificuldades do docente em trabalhar com esse 

estudante (COSTA, 2015, p.8) 

Ao serem questionados se a disciplina de Libras teve algum impacto na 

sua atuação profissional, todos responderam que não, pois nenhum trabalha 

com alunos surdos até o momento. 

Foi perguntado aos participantes se achavam que precisam de uma 

formação complementar em Libras, após cursar a disciplina. Dentre os 59 

participantes, 48, ou seja, 81,35%, responderam, e as temáticas foram 

agrupadas nas categorias no Quadro 7. 

 
Quadro 8: Necessidade de formação complementar 
 

Eixo 3 
Categoria 3 

Número de 
participantes 

Percentagem 

Buscar mais formação/aprimorar 32 54,23% 

Não quero trabalhar nessa área 4 6,77% 

Prática 9 15,25% 

Outros 3 5,08% 

Não responderam 11 18,64% 

Total 59 100% 

Fonte: A autora. 

 

 No Quadro 7 as respostas foram agrupadas em quatro categorias. Mais 

da metade dos participantes respondeu que é importante buscar uma formação 

complementar para aprimoramento da língua. Dentre esses, as fala de P5: 
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“Pois se tiver um aluno surdo não saberia como lidar com ele. ”, e de P2: “Se 

pretende realmente atuar.” Tais respostas estão de acordo com pesquisas que 

demonstram a importância de uma formação permanente e complementar 

como as de Giordani (2014) e Souza (2014) e Giroto, Martins, Berberian 

(2012). Esta última explica que os discursos 

 

de formação de professores nas políticas e programas 
do MEC e nas concepções teóricas e políticas que se 
refletem nas ações de formação para a inclusão 
escolar podem estar produzindo efeitos na constituição 
dos professores, na forma como atendem essa 
demanda e que precisa dar conta da diversidade. 

(GIROTO, MARTINS, BERBERIAN,2012, p. 7). 

 

Ainda com relação a esta categoria, quatro participantes responderam 

que não precisam de formação complementar, pois não pretendem trabalhar 

nesta área, como na resposta de P43: ”Não, pois meu objetivo é trabalhar com 

atletas”. Podemos perceber pela resposta do acadêmico que mesmo com a 

disciplina de Libras ainda não houve, por parte do futuro docente, a quebra do 

paradigma em relação aos sujeitos surdos. Tal resposta ainda demonstra a 

visão preconceituosa acerca dos surdos e da surdez.  

Já na Categoria Outros, P24 respondeu: “Para conseguir atender todos 

os alunos que precisam.” Podemos inferir que o participante tem uma ideia 

mais ampla da disciplina, para além da memorização de sinais. Segundo 

Almeida (2012), apesar de a maioria dos pesquisados em seu trabalho 

enfatizar a questão da aula prática de sinais, ainda são poucos os estudantes 

que afirmam que existe a necessidade de estudar fundamentos teóricos que 

possam colaborar na sua atuação com alunos surdos.  

Após os resultados serem analisados por eixos cruzaram-se alguns 

dados. No Quadro 8 realizou-se um cruzamento com relação à idade dos 

participantes e algumas perguntas da pesquisa. Na análise estatística realizada 

por meio do teste Qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05 (5%), verifica-

se a existência de relação significativa entre idade e a primeira questão 

(p=0,0009). Nessa tabela não foram consideradas as não respostas.  Também 

somente foram consideradas as questões que possibilitavam o uso do teste 

Qui-quadrado. 
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Quadro 9 – Relação da idade com questões do questionário 
 

QUESTÃO E RESPOSTA 
IDADES 

Menos de 
20 anos 

20 a 30 
anos 

Mais de 30 
anos 

P 

Você já teve contato com 
algum surdo antes de 
cursar a disciplina de 

Libras? 

    

Sim 5 10 10 *0,0009 

Não 4 26 1  

Você já tinha algum 
conhecimento de Libras 

antes da graduação? 

     

Sim 5 9 2 0,1341 

Não 4 27 9  

Você acha que a carga 
horária de Libras foi 

suficiente? 

    

Sim 1 11 2 0,3541 

Não 8 22 8  

Seu professor de Libras 
era 

    

Surdo 1 9 3 0,6358 

Ouvinte 8 27 8  

Existem conteúdos que 
não foram trabalhados 
durante essa disciplina 

que você acha que 
deveriam ter sido 

explorados? 

    

Sim 3 12 4 0,9821 

Não 6 24 7  

Você teve alguma 
dificuldade ao cursar a 
disciplina de Libras? 

    

Sim 3 10 4 0,7494 

Não 6 26 6  

A disciplina de Libras teve 
algum impacto na sua 
percepção sobre os 
surdos e a Libras? 

    

Sim 6 23 8 0,9434 

Não 3 11 3  
Fonte: A autora. 

 

Quando realizado o cruzamento das perguntas com o gênero dos 

participantes, na análise realizada através do teste Qui-quadrado, ao nível de 

significância de 0,05 (5%), verifica-se no quadro 9que não existe relação 

significativa entre gênero e as questões consideradas, ou seja, não existe 
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influência dos gêneros nas respostas dessas questões. Nessa tabela não 

foram consideradas as não respostas. Também somente foram consideradas 

as questões que possibilitavam o uso do teste Qui-quadrado. 

 

Quadro 10 – Relação do gênero com questões do questionário 
 

QUESTÃO E RESPOSTA 
GÊNERO 

P 
Feminino Masculino 

Você já teve contato com algum surdo antes de 

cursar a disciplina de Libras? 

   

Sim 17 8 0,4178 

Não 19 14  

    

Você já tinha algum conhecimento de Libras 

antes da graduação? 

   

Sim 12 4 0,2103 

Não 24 18  

    

Você acha que a carga horária de Libras foi 

suficiente? 

   

Sim 7 9 0,0760 

Não 29 13  

    

Seu professor de Libras era    

Surdo 7 7 0,2853 

Ouvinte 29 15  

    

Existem conteúdos que não foram trabalhados 

durante essa disciplina que você acha que 

deveriam ter sido explorados? 

   

Sim 13 6 0,4865 

Não 23 16  

    

Você teve alguma dificuldade ao cursar a 

disciplina de Libras? 

   

Sim 10 7 0,6583 

Não 26 14  

    

A disciplina de Libras teve algum impacto na sua 

percepção sobre os surdos e a Libras? 

   

Sim 22 16 0,5302 

Não 12 6  

    

Você acha importante buscar uma formação 

suplementar em Libras após a conclusão dessa 

disciplina? 

   

Sim 33 16 0,1047 

Não 3 5  

Fonte: A autora. 
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Quando realizado o cruzamento entre as perguntas e a universidade 

pesquisada por meio da análise realizada através do teste Qui-quadrado, ao 

nível de significância de 0,05 (5%), verifica-se que existe relação significativa 

entre a universidade e as questões 4 (p=0,0000) e 5 (p=0,0326). Nessa tabela 

não foram consideradas as não respostas.  Também somente foram 

consideradas as questões que possibilitavam o uso do teste Qui-quadrado. 

 

Quadro 11 – Relação da universidade com questões do questionário 
 

QUESTÃO E RESPOSTA 
UNIVERSIDADE 

P 
U1 U2 

Você já teve contato com algum surdo antes 

de cursar a disciplina de Libras? 

   

Sim 21 4 0,0624 

Não 21 13  

Você já tinha algum conhecimento de Libras 

antes da graduação? 

   

Sim 13 3 0,2978 

Não 29 14  

Você acha que a carga horária de Libras foi 

suficiente? 

   

Sim 11 5 0,8010 

Não 31 12  

Seu professor de Libras era    

Surdo 42 2 *0,0000 

Ouvinte - 15  

Existem conteúdos que não foram trabalhados 

durante essa disciplina que você acha que 

deveriam ter sido explorados? 

   

Sim 17 2 *0,0326 

Não 25 15  

Você teve alguma dificuldade ao cursar a 

disciplina de Libras? 

   

Sim 12 6 0,6516 

Não 29 11  

A disciplina de Libras teve algum impacto na 

sua percepção sobre os surdos e a Libras? 

   

Sim 29 9 0,1518 

Não 11 8  

Você acha importante buscar uma formação 

suplementar em Libras após a conclusão 

dessa disciplina? 

   

Sim 36 13 0,2778 

Não 5 4  

Fonte: A autora. 
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A partir dos resultados dessa pesquisa, percebe-se que mesmo com anos da 

regulamentação da Libras e da disciplina de Libras nas licenciaturas, ainda 

existe, por parte dos acadêmicos que a frequentam, um desconhecimento 

acerca dessa língua e de quem a utiliza. Pode-se, portanto, inferir que é 

preciso que se tenha mais clareza a respeito da Língua de Sinais e das 

mudanças necessárias na organização desta disciplina nas IES.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse trabalho teve como objetivo, analisar a percepção de acadêmicos 

de licenciatura a respeito da disciplina de Libras quanto a sua organização, a 

importância da mesma na sua formação profissional e seu conhecimento com 

relação à Libras e à surdez.  

A partir desse objetivo apresentou-se a revisão de literatura a respeito 

da acessibilidade de surdos e da inclusão dessa disciplina como obrigatória 

nos cursos de licenciatura. Os dados aqui coletados demonstram que esta 

ainda é uma disciplina nova e que as universidades, docentes e discentes 

estão, aos poucos, delimitando sua organização. Percebe-se, tanto na literatura 

como nos dados coletados, que a disciplina está acontecendo, o que 

demonstra que a lei está sendo colocada em prática nesse quesito, ou seja, a 

partir de 2005, as universidades tinham 10 anos para colocar essa disciplina 

como curricular obrigatória nos cursos de licenciatura.  

Notou-se também pelas respostas dos discentes que a organização e 

funcionamento, da disciplina pelos seus docentes parece seguir uma tendência 

de ensino de vocabulário e gramática da língua, em detrimento de questões 

mais abrangentes acerca da surdez, dos surdos, e da própria inclusão. 

Também na visão dos discentes são destinadas poucas horas nas ementas 

desta disciplina, sendo que a maioria percebe que se tivesse uma carga horária 

maior poderia vir a tornar-se proficiente na língua. 

Cabe questionar se o intuito da disciplina seria apenas adquirir 

proficiência em uma língua, e se sim, que status tem essa língua que poderia 

ser apreendida em pouco tempo de exposição?  

Ao longo desse trabalho verificou-se que a disciplina não dá conta nem 

do léxico da língua, nem dos outros aspectos a que se propõe. Percebe-se, a 

partir disso, que discutir sobre sua organização e funcionamento é fundamental 

para que se possa refletir sobre a importância da mesma para a acessibilidade 

dos surdos no ensino básico.  

Outra questão apontada por alguns discentes que responderam à 

pesquisa aqui apresentada é que a formação deveria levar em conta as 

especificidades do curso que estão frequentando. Assim, a disciplina de Libras 

no curso de Matemática não poderia ser a mesma oferecida no curso de 
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Biologia, já que cada curso é diferente do outro. A partir da literatura e da 

amostra aqui analisada pode-se inferir que a disciplina de Libras vem sendo 

oferecida como um pacote fechado, especialmente por meio da apostila ‘Libras 

em Contexto’. 

Além disso, é preciso que se reflita sobre a formação tanto dos docentes 

da disciplina, como dos discentes das licenciaturas que, em geral, passam por 

uma formação fragmentada, em que não participam ativamente do processo e 

apenas recebem informações e orientações. Em vista disso, tal formação, em 

geral, não sofre transformações, não possibilitando interação entre quem 

ensina e quem aprende. Assim, é necessário que a formação seja mais 

abrangente, que leve em conta a demanda de cada grupo, o tempo, o espaço e 

a transitoriedade dos acontecimentos. Desse modo, a formação dos futuros 

discentes com relação à acessibilidade deveria ser repensada como um 

processo que terá significado apenas quando professores, alunos, pessoas 

com deficiência tiverem a oportunidade de se perceberem como parte 

integrante.  

Por ser a Libras uma língua em formação, utilizada por uma minoria 

linguística, parece não existir ainda, por parte dos governantes e da própria 

sociedade, a mesma ênfase dada à Língua Portuguesa. Desse modo, percebe-

se que apesar de previsto na lei que as escolas devem ser bilíngues e que os 

estabelecimentos de ensino e instituições sociais deveriam garantir seu uso e 

difusão, o Brasil é ainda um país monolíngue. Para que essa língua seja mais 

respeitada é necessário que se reflitam e se realizem projetos que a valorizem, 

bem como as pessoas que a utilizam, e suas possibilidades de acesso cultural, 

social, econômico, político. 

Os dados aqui demonstrados apontam que a maioria dos discentes que 

cursou a disciplina de Libras tinha pouco conhecimento acerca das pessoas 

surdas e, menos ainda, da Língua de Sinais. Além disso, percebe-se que, na 

opinião de grande parte dos acadêmicos, predominou a interpretação de que a 

disciplina tem contribuído mais para a difusão de conhecimentos básicos sobre 

a Libras. Além disso, a carga horária e a organização da disciplina acabam, em 

geral, não oportunizando nem a apropriação dessa língua a ponto de garantir 

que esses futuros profissionais tenham condições de promover o acesso dos 
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alunos surdos, em sala de aula, ao currículo, mediado por essa modalidade de 

linguagem, nem conhecimentos básicos a respeito dos surdos e da surdez.  

A partir da discussão dos resultados apresentados, destaca-se a 

necessidade de mais investimentos na área da surdez, aqui em especial, no 

que tange à disciplina de Libras, para que os discentes das licenciaturas não 

tenham contato apenas com a Língua de Sinais enquanto sistema linguístico, 

mas sim com discussões mais abrangentes a respeito da educação de surdos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Prezado(a) Instituição de Ensino Superior, 
 Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: O Impacto da disciplina de 
Libras nos Acadêmicos das Licenciaturas, desenvolvida por Luci Teixeira Iachinski, 
discente do Programa de Mestrado em Distúrbios da Comunicação da Universidade Tuiuti do 
Paraná. Este projeto é uma parceria com a linha de pesquisa Fonoaudiologia e os Processos 
de Linguagem sob orientação da Professora Dra. Ana Guarinello. 
Esta pesquisa pretende verificar qual é o impacto da disciplina de Libras nos acadêmicos que 
cursaram a disciplina de Libras. 
Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade 
 
Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas. 
Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa, 
e o material será armazenado em local seguro. 
A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar ao 
pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 
através dos meios de contato explicitados neste Termo. 
 
Declaração de riscos para o participante 

 

Os riscos relacionados nesta pesquisa são muito baixos, podendo ser constrangimento ou 
algum tipo de desconforto emocional dependendo das perguntas do questionário, caso isto 
ocorra, você poderá sair da pesquisa a qualquer momento. Você não será penalizado de 
nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, 
ela é muito importante para a execução da pesquisa. 
 
Benefícios do estudo 
 
Os benefícios esperados com esta pesquisa são: Após a análise dos resultados, será possível 
ter um panorama da relação de parceria existente entre o professor universitário e o intérprete 
de libras no ensino superior e ao encerramento desta pesquisa, será realizada a sugestão de 
projetos para a capacitação destes profissionais. 
Rubrica pesquisador: _____________                                                   Rubrica participante: ______________ 

_______________________________________________________________ 
Rua Sydnei Antonio Rangel Santos, 238 - Santo Inacio, Curitiba - PR, 82010-330          (41) 3331-7644 
www.utp.br/proppe 
                                                                                                                                             proppe@utp.br 
 
 

 

http://www.utp.br/proppe
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Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa  
A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, consistirá em responder perguntas 
de um roteiro de questionário, realizadas pelo pesquisador sobre o tema abordado. O tempo 
para responder o questionário será de 50 minutos.  
 
Guarda dos dados e materiais coletados na pesquisa 
Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme 
Resolução 466/12. 
 
Custos  
Não haverá nenhum custo ao participante, relacionado aos procedimentos previstos no estudo. 
Os custos serão de responsabilidade do pesquisador. 
 
 Contato para perguntas  
Se você tiver alguma dúvida com relação ao estudo, você deve contatar o Investigador do 
estudo Luci Teixeira Iachinski, pelo e-mail: lucitiachinski@gmail.com 
 
Declaração de consentimento do participante:  
Eu____________________________________________________________, 

RG____________________________ declaro que li e discuti com o investigador responsável 

pelo presente estudo os detalhes descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para 

aceitar ou recusar, e que eu posso interromper minha participação a qualquer momento sem 

dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o 

propósito acima descrito. Eu entendi a informação apresentada neste termo de consentimento. 

Eu tive a oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas. 

Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de Consentimento Informado.   

 

_____________________________________________________________________ 
 
NOME DO PARTICIPANTE  ASSINATURA             DATA    
 
_____________________________________________________________________ 
 
NOME DO PESQUISADOR    ASSINATURA             DATA    
Foi entregue ao voluntário uma cópia deste TCLE contendo na integra todas as informações aqui descritas e necessárias e o modo de uso do produto.  

 
Rubrica pesquisador: _____________ 

Rubrica participante: ______________ 

_______________________________________________________________ 
Rua Sydnei Antonio Rangel Santos, 238 - Santo Inacio, Curitiba - PR, 82010-330          (41) 3331-7644 
www.utp.br/proppe 
proppe@utp.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

http://www.utp.br/proppe
mailto:proppe@utp.br
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QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

Nome: sujeito do grupo (01)                    Idade:                          Gênero: 

Universidade (01) 

Curso de graduação:                                      Período: 

 

1)Trabalha?  

(   ) Sim   (   ) Não  

Se a resposta for sim, aonde e há quanto tempo? 

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

2) Você já teve contato com algum surdo antes de cursar à disciplina de 

Libras? 

(   ) Sim (   ) Não 

Se a resposta for sim que tipo de contato? 

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

3) Você já tinha algum conhecimento da Libras antes da graduação?  

(   ) Sim (   ) Não 

Se sim especificar como, qual? 

...............................................................................................................................

..................................................................................................................... 

4) Você notou alguma diferença na interação com surdos após cursar a 

disciplina de Libras? 

 

(    ) Sim (   )Não (   ) Não tive contato com surdos 

Se sim qual? 

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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5) Você acha que a carga horária da disciplina de Libras foi  suficiente? 

(    ) Sim  (    ) Não 

Justifique sua resposta 

...............................................................................................................................

..................................................................................................................... 

6) A disciplina de Libras era: 

(   ) Teórica   (   ) Prática  (   ) Teórico/ Prática 

(   ) Presencial  (   ) EAD 

 

7) Seu professor de Libras era:  

(   ) Surdo  (   ) Ouvinte 

 

8) Na sua opinião o aprendizado da Libras é mais efetivo se ministrado 

por um docente surdo? 

(    ) Sim (    ) Não  (   ) não consigo opinar a respeito. 

Se resposta for sim ou não justifique sua resposta 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

9) Existem conteúdos trabalhados durante a disciplina da Libras que você 

acha que deveriam ser aprofundados? 

 

(   ) Sim  (    ) Não (   ) Não sei opinar a respeito 

Se sim qual (is)? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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10) Existem conteúdos que não foram trabalhados durante essa disciplina 

que você acha que deveriam ter sido explorados? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Se sim qual (is)? E por que? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

11) Quais foram os pontos positivos de cursar essa disciplina de Libras? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

12) Você teve alguma dificuldade ao cursar a disciplina de Libras? 

(   ) Sim (   ) Não 

Se sim, qual (is)? 

...............................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

13) Você acha importante a exigência do ensino da Libras nas 

licenciaturas? 

 

(   ) Sim   (   ) Não 

Justifique sua resposta. 

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

14) Você se sente preparado para atuar como docente de alunos surdos 

após cursar a disciplina de Libras? 

(  ) Sim (   ) Não 
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Justifique sua resposta: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

15) A disciplina de Libras teve algum impacto na sua percepção sobre os 

surdos e a Libras? 

(    ) Sim (    ) Não 

Se sim qual (is)? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

16) Se você já trabalha com alunos surdos a disciplina de Libras teve 

algum impacto na sua atuação profissional? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Se sim qual(is)? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

17) Você acha importante buscar uma formação suplementar em Libras 

após a conclusão desta disciplina? 

(  ) Sim  (   ) Não 

Justifique sua resposta: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

18) Além da disciplina de Libras, o que mais poderia ser feito na formação 

nas licenciaturas que contribuísse para o trabalho com alunos surdos? 

.................................................................................................................... 

Gostaria de fazer algum comentário a respeito dessa temática?  


