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A voz dos surdos são as mãos e os corpos que pensam, 
sonham e expressam. As línguas de sinais envolvem 
movimentos que podem parecer sem sentido para muitos, 
mas que significam a possibilidade de organizar as ideias, 
estruturar o pensamento e manifestar o significado da vida 
para os surdos. Pensar sobre a surdez requer penetrar no 
mundo dos surdos e ouvir as mãos que, com alguns 
movimentos, nos dizem que para tornar possível o contato 
entre os mundos envolvidos se faz necessário conhecer a 
língua de sinais (QUADROS, 1997, p. 119). 
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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as histórias orais dos docentes 
surdos em relação ao processo de apropriação da linguagem e as 
contribuições da Libras para constituição do seu desenvolvimento pessoal, 
profissional e social. A metodologia escolhida para a realização deste estudo 
buscou os pressupostos teóricos pautados na pesquisa com abordagem 
qualitativa. Neste sentido a investigação, se orientou por uma práxis com 
aportes na abordagem sócio-histórica de cunho dialético, considerando o 
resgate da trajetória histórico e cultural de professores surdos. Foram feitas 
entrevistas semiestruturadas, passadas por um processo de tradução da Libras 
para o português escrito, com seis docentes surdos responsáveis pela 
disciplina de Libras em duas instituições Federais de Ensino Superior, sendo 
estas a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). No processo de organização do 
material para análise foram elencadas duas grandes unidades temáticas: na 
primeira foram discutidas as relações da Língua Portuguesa na modalidade 
escrita, da Libras e das demais linguagens nos contextos de interação dos 
sujeitos surdos, sendo estes a família, a escola e os grupos sociais. A segunda 
unidade temática insere reflexões sobre as contribuições da Língua de Sinais 
para o desenvolvimento do professor surdo. Ao analisar os aspectos 
relacionados aos processos de apropriação da linguagem, a partir das 
memórias dos sujeitos partícipes deste estudo, foi possível compreender como 
a Língua de Sinais contribui para constituição do desenvolvimento pessoal, 
profissional e social, possibilitando a acessibilidade dos surdos aos bens e 
serviços produzidos nas diferentes esferas da sociedade, com ênfase nos 
estudos no campo da educação. O reconhecimento da Língua de Sinais como 
língua da comunidade surda brasileira, significa uma mudança ideológica com 
relação aos sujeitos surdos que passam a ser reconhecidos como diferentes e 
pertencentes a uma comunidade lingüística minoritária, e não apenas uma 
mudança metodológica do ensino e aprendizagem de uma língua. Segundo os 
participantes desse estudo, a mobilização dos movimentos surdos na luta pelo 
reconhecimento de seus direitos contribuiu fortemente para novos 
encaminhamentos, entre eles a elaboração e a efetivação de politicas públicas 
voltadas para as necessidades desses sujeitos. Tendo em vista a importância 
do tema, sugere-se a realização de mais estudos, em diferentes Instituições de 
Ensino Superior, tanto públicas quanto privadas, de forma que mais discussões 
possam ser ampliadas a partir dos conhecimentos do docente surdo. 
 
 

Palavras-chave: Apropriação da Linguagem. Docente Surdo. Língua Brasileira 
de Sinais (Libras). 
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ABSTRACT 

 
 
This research aims to analyze the oral stories of deaf teachers in relation to the 
process of appropriation of the language and the contributions of Pounds for 
Constitution of your personal, professional and social development. The 
methodology chosen for the accomplishment of this study sought the theoretical 
assumptions based on research with qualitative approach. In this sense, if 
guided by a praxis with contributions on social-historical approach of dialectical 
nature, considering the historical and cultural trajectory of deaf teachers. Semi-
structured interviews were made, passed through a process of translation from 
Portuguese pounds for the written, with six deaf teachers responsible for 
discipline in two federal institutions of higher education, being these the Federal 
Technological University of Paraná (UTFPR) and the Federal University of 
Paraná (UFPR). In the process of organizing the material for analysis were 
listed two major thematic units: the first Portuguese language's relations were 
discussed in writing mode, the Pounds and the other languages in the contexts 
of interaction of deaf guys, these being the family, school and social groups. 
The second thematic unit inserts reflections on the contributions of sign 
language for the deaf teacher development. By analyzing the aspects related to 
the processes of appropriation of language, from the memories of the 
participants of this study, it was possible to understand how sign language 
contributes to the personal, professional and social development, enabling deaf 
accessibility to goods and services produced in the different spheres of society, 
with an emphasis on studies in the field of education. The recognition of sign 
language as the language of the deaf community, brazilian means an 
ideological change with respect to the deaf that are recognized as different and 
belonging to a linguistic minority community, and not just a methodological 
change in the teaching and learning of a language. According to the participants 
of this study, the mobilization of deaf movements in the fight for recognition of 
their rights contributed heavily to new referrals, including the preparation and 
execution of public policies geared to the needs of these subjects. In view of the 
importance of the subject, it is suggested to conduct more studies in different 
institutions of higher education, both public and private, so how much more 
discussion can be extended from the knowledge of teaching deaf. 
 
 
Keywords: Language appropriation. Deaf teacher. Brazilian sign language 
(Libras). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema desta pesquisa, “Histórias orais de docentes surdos acerca da 

apropriação da linguagem e as contribuições da Língua de Sinais”, surge tanto 

das inquietações pessoais da pesquisadora, a partir de sua experiência como 

professora da educação especial na área da surdez, Tradutora e Intérprete de 

Língua de Sinais/Língua Portuguesa e da atividade docente em Instituições de 

Ensino Superior, quanto das reflexões contidas na literatura da área a respeito 

dos sujeitos surdos e sua atuação enquanto professores de Libras. Dessa 

forma, considera-se importante destacar, inicialmente, os aspectos 

constitutivos de sua caminhada acadêmica e profissional de modo a situar o 

lugar de onde a autora fala e o alcance de sua identificação com esta temática, 

para posteriormente situar brevemente alguns marcos históricos da área da 

surdez, tais como o direito das pessoas surdas estudarem nas escolas 

regulares, até o fato de que atualmente alguns surdos, apesar dos entraves 

que enfrentaram durante sua trajetória educacional, estarem atuando dentro na 

universidade, na área da docência. 

Com relação à história da pesquisadora na área da surdez, cabe 

esclarecer que seu primeiro trabalho como professora na educação especial 

ocorreu em 1990, quando frequentava o Ensino Médio, no último ano do Curso 

de Formação Docente (Magistério). Esta atuação se deu em uma instituição 

privada de ensino que atendia pessoas que apresentavam deficiências 

múltiplas. Em 1992, ingressou o Curso de Estudos Adicionais, com Habilitação 

em Deficiência Auditiva1. Ainda quando cursava o referido curso, foi convidada 

para atuar como professora reabilitadora em um Centro de Reabilitação que 

atendia alunos surdos. A partir de 1995, esse Centro passou a utilizar uma 

abordagem bilíngue, seguindo as políticas estabelecidas pela Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná/Departamento de Educação Especial na área 

                                                           
1
 Em 1979, houve a Implantação dos Cursos de Estudos Adicionais, com habilitação em 

Deficiência Mental e Auditiva,com carga horária de 1.115 horas, no Instituto de Educação do 
Paraná Professor Erasmo Pilotto. A proposta desse curso era a utilização de uma abordagem 
denominada Comunicação Total para a educação dos surdos, a qual defende a utilização de 
todos os recursos linguísticos, orais ou visuais, simultaneamente, privilegiando a comunicação, 
e não apenas a língua [...] (FILIETAZ, 2006) 
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da Surdez (SEED/DEE)2. Nesse contexto, foi possível perceber alguns 

obstáculos para a efetivação desta abordagem, pois os profissionais desse 

estabelecimento não estavam preparados, uma vez que não eram proficientes 

na Língua de Sinais, o que dificultava o processo de apropriação dessa língua 

e a assimilação dos conteúdos acadêmicos pelos alunos surdos.  

Em 1997 a autora iniciou o trabalho de apoio pedagógico e de 

orientação às escolas regulares, onde havia alunos surdos inseridos no 

contexto de educação inclusiva. Nesse mesmo ano foi aprovada no Curso de 

Formação para Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais/Língua Portuguesa, 

ofertado pela SEED/DEE.  

Nos anos seguintes, de 2001 a 2007, atuou como intérprete nos cursos 

de Pedagogia, Artes Visuais, Administração, Engenharia da Produção Civil e 

Medicina Veterinária. No mesmo período, atuava com professora e orientadora 

de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nos cursos de Fonoaudiologia, 

Pedagogia e Letras e como coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico 

para Alunos Surdos.  

No ano de 2006 ingressou no Mestrado em Educação da Universidade 

Tuiuti do Paraná, na Linha de Políticas Públicas, e concluiu o curso em 2007. 

Ainda no mesmo ano, após aprovação em Concurso Público para Professor da 

SEED/PR, foi convidada para trabalhar como Equipe Técnico-Pedagógica do 

DEEIN3 na área da surdez. Também nesse ano, ingressou no curso de 

Especialização em Educação Bilíngue Libras/Língua Portuguesa, pela 

Faculdade Maringá.   

Em 2009, prestou Concurso Público da Carreira do Magistério Superior 

(Dedicação Exclusiva) e ingressou como docente na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR/Campus Curitiba onde, atualmente, está lotada no 

Departamento de Educação, lecionando nos cursos de licenciatura as 

                                                           
2
 As Políticas de Educação Bilíngue para Surdos da SEED/DEE na área da Surdez,  no ano 

1995, tinham como principais eixos: Difusão e valorização da Libras na comunidade escolar e 
na sociedade em geral; Apoio para organização e fortalecimento dos movimentos surdos; 
Formação continuada dos profissionais da educação; Pesquisas sobre o português como 
segunda língua na educação de surdos.   
3
No ano de 2008, a sigla do DEE mudou para DEEIN (Departamento de Educação Especial e 

Inclusão Educacional), em cumprimento ao documento do Ministério de Educação denominado 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva/2008. 
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disciplinas de Psicologia da Educação e de Educação Inclusiva e Diversidade. 

Atua, inclusive, nas ações de formação docente pelo Programa Especial de 

Formação Pedagógica (PROFOP) e Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (PARFOR), além da participação em cursos 

de especialização e de extensão promovidos pela Instituição de Ensino 

Superior (IES). 

No ano de 2011, foi aprovada no processo seletivo do Doutorado em 

Distúrbios da Comunicação, na Universidade Tuiuti do Paraná, na linha de 

pesquisa Fonoaudiologia e os Processos de Linguagem, e desde então tem 

participado no núcleo de trabalho Linguagem, Surdez e Educação. Nesse 

contexto acadêmico, por meio das discussões efetuadas nas disciplinas 

oferecidas na linha de pesquisa e dos encontros do núcleo de trabalho, foi 

consolidando seu caminho enquanto pesquisadora. 

A partir da história da pesquisadora com a surdez percebe-se que esta 

pode acompanhar alguns processos que envolvem a educação de surdos, 

desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, tanto como apoio pedagógico 

para sua inclusão no ensino regular quanto para sua inserção universitária. 

Além disso, por meio da atuação como membro de bancas de processos 

seletivos e concursos para contratação do professor de Libras em várias 

Instituições de Ensino Superior, pode compreender alguns obstáculos 

enfrentados pelos sujeitos surdos em relação à acessibilidade nas instâncias 

sociais, tais como: falta de intérpretes de Libras, falta de formação de 

professores que atuam com alunos surdos etc.  

Em decorrência dessas aproximações com as questões que envolvem 

os sujeitos surdos e suas lutas na tentativa de efetivação de políticas, ações e 

processos educacionais inclusivos é que a autora manifesta seu interesse pelo 

tema, o qual baliza a sua trajetória pessoal, acadêmica e profissional. 

Com relação a alguns marcos legais que orientam os princípios e 

práticas da educação inclusiva, é possível visualizar o enfrentamento das 

contradições manifestas nos processos de democratização e das restritas e 

desiguais possibilidades de acessibilidade e permanência no processo 

educativo dos sujeitos surdos. 
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Entre esses acontecimentos, podem ser situados a Declaração Mundial 

de Educação para Todos (UNESCO, 1990), a Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 

1996) e as Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001), o Decreto Federal n.º 5.626, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais – Libras (BRASIL, 2005), a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (ONU, 2006),a Lei Brasileira de Inclusão 13.146/2015, entre 

outras regulamentações. 

É preciso referir que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 206, 

inciso I, preconiza a “igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola”, garantindo o direito à educação para todos sem distinção (BRASIL, 

1988) e, com isso, a Carta Magna brasileira consolida a orientação legal que 

será dinamizadora das ações, dos programas e de todo o repertório de 

documentos que alcançarão a grande área das políticas inclusivas. 

No contexto internacional, as delimitações orientadoras para as políticas 

voltadas às pessoas com necessidades educativas especiais foram anunciadas 

na Conferência de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, 

em 1990. Entretanto, tais políticas foram objeto de amplo debate na 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, ocorrida em 

1994, em Salamanca, na Espanha, quando as grandes definições sobre o tema 

passaram a orientar as ações dos organismos internacionais, dos governos e 

da sociedade por meio da Declaração de Salamanca.  Tal declaração situa, 

como princípio fundamental, 

 
[...] que as escolas devem acolher todas as crianças, 
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com 
deficiência e crianças bem dotadas; crianças que vivem nas ruas e 
que trabalham; crianças de populações distantes ou nómades; 
crianças de minorias linguísticas, étnicos ou culturais e crianças de 
outros grupos e zonas desfavorecidos ou marginalizados (UNESCO, 
1994, p. 17 e 18). 
 

Estes importantes documentos originados do macrocontexto 

internacional impulsionaram as políticas educacionais inclusivas brasileiras e 

passaram a garantir, no caso dos sujeitos surdos, o direito e o reconhecimento 

da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio legal de expressão e 
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comunicação (BRASIL, 2002). Em decorrência disso, preconizaram o 

desenvolvimento de práticas de ensino nos espaços escolares que garantissem 

a educação bilíngue (BRASIL, 2005). 

Em termos gerais, no caso brasileiro, a educação bilíngue para surdos 

considera que, inicialmente, estes devam desenvolver a Língua de Sinais como 

primeira língua (chamada de L1), nas relações sociais estabelecidas 

preferencialmente com surdos adultos, usuários da língua de sinais e 

participantes ativos do processo educacional de seus pares. Na falta do 

professor surdo, é prevista na legislação, conforme Lei Federal Nº 10.436/02 e 

DecretoNº 5.626/05,a participação de adultos ouvintes bilíngues Libras/Língua 

Portuguesa, com formação/certificação de fluência em Libras. Além disso, os 

surdos devem desenvolver a Língua Portuguesa na modalidade escrita como 

segunda língua (L2). 

Todas essas normativas referidas refletem na legislação brasileira e em 

documentos norteadores da educação nacional. Além de servirem como 

fundamentação para a construção de políticas públicas e de movimentos pela 

transformação, preveem, entre outras considerações, uma série de ações que 

o sistema educacional deve prover para atender à diversidade do alunado.  

Cabe, entretanto, esclarecer que tal legislação só foi prevista devido à 

história de exclusão a que muitos surdos foram expostos durante seu percurso 

escolar. Vários estudos demonstram que, no Brasil, é comum que os surdos 

apresentem muitas defasagens escolares. Guarinello (2009, 2007) enfatiza que 

muitas pesquisas discutem a apropriação da escrita por sujeitos surdos e as 

dificuldades enfrentadas por eles durante o período escolar. Algumas apontam 

para as questões do desenvolvimento de uma língua pelo surdo; outras, para 

as metodologias ineficientes empregadas pela escola; outras, ainda, para as 

dificuldades apresentadas pelos surdos com a escrita e as diferenças 

encontradas nas suas produções. 

Por meio dessas pesquisas é possível conceber que o fato de alguns 

surdos conseguirem passar por toda a sua vida escolar e vencer os vários 

obstáculos impostos pelo sistema educacional atual pode ser percebido como 
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exceção. Exceção maior refere-se àqueles que obtiveram um diploma na 

universidade e agora são professores universitários.   

De modo geral, a literatura que discute a relação dos docentes surdos 

com suas histórias de vida ainda é escassa. O conhecimento dessas histórias é 

fundamental para que se entendam os caminhos, percursos e vivências desta 

parcela da população, principalmente no que tange à apropriação da linguagem 

e da Libras, a fim de que se possa reconhecer as possibilidades, dificuldades, 

os entraves enfrentados e, a partir disso, apontar novos direcionamentos para 

a educação dos surdos. 

Tal reconhecimento, portanto, possibilita a percepção dos avanços e 

desafios que ainda persistem em decorrência da implantação das políticas de 

inclusão na perspectiva da educação bilíngue, notadamente da inserção da 

Libras, da atuação dos profissionais (docentes eTradutores e Intérpretes de 

Língua Brasileira de Sinais(TILS), dos contornos que se dão nos ajustes legais 

e das ações de efetivação prática no contexto das escolas. A construção desse 

conhecimento permite que sejam visualizados outros caminhos para as 

demandas deste campo. 

Analisar e discutir a história de vida desses sujeitos significa discutir e 

refletir a respeito dos processos de acessibilidade do surdo nas mais diversas  

esferas da sociedade, dentre as quais destaca como sua plena participação no 

contexto educacional universitário vêm sendo construídos em nosso país. 

Perlin (2007) argumenta que a garantia do acesso, as lutas da comunidade 

surda4 e a participação de todos no processo educacional estão delineando o 

significado da inserção escolar e impulsionando o ingresso dos sujeitos surdos 

nas universidades.  

Assim, é preciso esclarecer que, somente a partir da Política da 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva/ 2008,  é que ocorreu 

uma expansão da matricula de alunos surdos inseridos no contexto da sala de 

aula comum, pois até então, esses alunos estavam matriculados nas escolas 

                                                           
4
 Conforme afirma Strobel (2008, p. 31),"A comunidade surda de fato não é só de sujeitos 

surdos, há também sujeitos ouvintes - membros de família, intérpretes, professores, amigos e 
outros - que participam e compartilham os mesmos interesses em comuns em uma 
determinada localização." 
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especiais. Conforme assinala Schubert (2015, p. 86-87) “[...] até o ano de 2006, 

não havia alunos declarados surdos nas matrículas do ensino superior, pois no 

ano de 2006 a terminologia ‘surdo’ não aparecia na estatística do Ministério de 

Educação/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (MEC/INEP)”.  A autora considera que, devido à concepção clínico-

terapêutica5, permanecia a visão do sujeito surdo como deficiente e, por isso, 

utilizava-se o termo deficiente auditivo nos documentos legais e nas instituições 

que elaboravam e coletavam os dados estatísticos.  

Tal discussão leva ao impasse de que muitos alunos surdos não têm 

acesso à Língua de Sinais nas escolas regulares, aos métodos de ensino e aos 

materiais didáticos específicos. Além disso, não há uma avaliação diferenciada 

para essa parcela da população e muitos profissionais que atuam no 

atendimento especializado não têm formação/qualificação. 

Conforme Andreis-Witkoski (2013, p. 88), já estão garantidos na 

legislação brasileira os direitos dos alunos surdos à educação bilíngue, no 

entanto, “permanece a tendência à normalização em nome de uma ‘inclusão’, 

alicerçada a partir da perspectiva ouvinte, que desconsidera as singularidades 

dos sujeitos surdos”. Dessa forma, recomenda-se que o atendimento das 

necessidades educacionais dos surdos só irá acontecer de forma inclusiva, 

quando todos os envolvidos na escola tiverem clareza sobre as concepções 

que norteiam a surdez e os sujeitos surdos e conhecerem a Língua de Sinais.  

Fernandes (2005) esclarece que os modelos sociais vigentes, pelos quais 

os surdos têm acesso à matricula no ensino regular, reproduzem um esquema 

                                                           
5
A concepção clínico-terapêutica insere uma percepção estreitamente relacionada à surdez 

como patologia, quando sua ênfase se pauta no déficit biológico que associa a surdez como 
mera deficiência sensorial. Isso favorece a compreensão de um modelo à educação de surdos 
a partir de um processo de medicalização, no qual se sobressai o caráter reparador, 
reabilitador, normalizador e corretivo das estratégias e recursos educacionais. Nesse sentido, 
Sá (2002, p. 48) enfatiza que: “Historicamente se sabe que a tradição médico-terapêutica 
influenciou a definição da surdez a partir do déficit auditivo e da classificação da surdez (leve, 
profunda, congênita, pré-lingüística, etc.), mas deixou de incluir a experiência da surdez e de 
considerar os contextos psicossociais e culturais nos quais a pessoa Surda se desenvolve”. 
Segundo Filietaz (2013), as necessidades dos surdos ao longo da história foram 
desconsideradas e as práticas pedagógicas consistiram na produção da fala, com técnicas e 
metodologias desenvolvidas objetivando apenas sua aquisição realizada por meios artificiais, 
os quais traduzem a tendência clínica-terapêutica na educação dos surdos, que percebe a 
surdez enquanto uma deficiência que deveria ser reabilitada. 
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de dominação, já que, em geral,  a escola mantém-se como a detentora do 

saber, apenas matriculando os alunos, sem assegurar de fato seus direitos. 

Apesar disso, os movimentos sociais e o reconhecimento do Decreto n.º 

5.626/05, responsável pelos novos direcionamentos nas políticas de inserção 

dos sujeitos surdos, parecem ter favorecido um avanço significativo na área, 

pois, a partir de 2007, pela primeira vez, as terminologias Deficiente Auditivo e 

Surdo apareceram nos gráficos estatísticos do INEP, considerando-os como 

sujeitos distintos. Os dados de 2008 já revelaram que, de 11.412 alunos 

incluídos, 572 eram denominados surdos, totalizando 5% das matrículas de 

alunos no Ensino Superior (SCHUBERT, 2015).  

Com relação especificamente à disciplina de Libras, tema central deste 

trabalho, o Decreto n.º 5.626/05, capítulo II, expõe que tal disciplina deve ser 

incluída como obrigatória, conforme apontado em seu artigo 3.º:  

 

Art. 3.º 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 
sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.  
§ 1.ºTodos 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. 
§ 2.º 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. 
 
 

Desse modo, é preciso reconhecer que a Libras, na última década, 

passou a circular nos meios acadêmicos e que o surdo, a partir disso, também 

começou a ser reconhecido na sua diversidade. Nesse contexto, conjetura-se a 

necessidade de uma discussão mais profunda a respeito da apropriação da 

linguagem,da legalidade da Língua de Sinais, dos avanços para a educação 

dos sujeitos surdos e de seu desenvolvimento pessoal, profissional e social.  

Sob esse prisma, é necessário entender o processo de formação e 

desenvolvimento do sujeito surdo em uma relação com o que Garcia (2009) 

referencia como o desenvolvimento profissional do docente. O autor destaca o 

processo como algo complexo que é influenciado pela escola e pela 
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universidade, pelas reformas e contextos políticos, e que também integra o 

compromisso pessoal, a disponibilidade para aprender a ensinar, as crenças, 

os valores, o conhecimento sobre as matérias que os docentes ensinam e 

como as ensinam, as experiências passadas, assim como a própria 

vulnerabilidade profissional. 

Portanto, as questões que norteiam este estudo instigam a reflexão 

sobre situações vivenciadas por docentes surdos em seus contextos de 

desenvolvimento (pessoal, profissional e social). A partir disso, foram 

elencadas três hipóteses que orientaram o rumo da pesquisa: a) que as 

instituições sociais (família, escola e grupos sociais) influenciam as questões 

da especificidade linguística dos sujeitos surdos; b) que a legislação que institui 

e regulamenta a Libras tem implicações nos processos de formação e atuação 

do professor surdo dentro de uma perspectiva da educação bilíngue; e c) que a 

Língua de Sinais contribui para a constituição do desenvolvimento profissional 

do docente surdo, em sua atuação no Ensino Superior, com vistas a sua 

acessibilidade pessoal, profissional e social. Tais hipóteses sinalizaram os 

caminhos a serem percorridos (metodologicamente e em termos de 

estruturação de análise) nesta pesquisa, bem como balizaram seus 

direcionamentos teóricos. 

Diante desse cenário tão amplo, situa-se o objetivo geral deste estudo: 

Analisar as histórias orais dos docentes surdos em relação ao processo de 

apropriação da linguagem e as contribuições da Libras para constituição do 

desenvolvimento pessoal, profissional e social. Além disso, é preciso 

considerar o que os professores surdos têm a dizer, em termos de suas 

memórias, seus dilemas, contradições e avanços, tendo em vista que estes 

constituem-se  elementos fundamentais para a compreensão das 

possibilidades de seu desenvolvimento profissional docente. Disso se destaca 

a ideia de que o processo de aprendizagem dos docentes surdos se relaciona 

com suas experiências e expectativas, mas, sobretudo, com suas trajetórias de 

formação (inicial e continuada), com as ações políticas a que estão atrelados e 

com os espaços onde ocorrem suas práticas. 

De modo específico, o estudo objetiva:  
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a) Discutir as questões da especificidades linguísticas dos sujeitos 

surdos, a partir das influências das instituições sociais; 

b) Refletir a respeito da legalidade da Libras exposta nos documentos 

normativos e suas implicações nos processos de formação e na atuação do  

professor surdo dentro de uma perspectiva da educação bilíngue; 

c) Analisar os aspectos relacionados aos processos de apropriação da 

linguagem pelo sujeito surdo, a partir de relatos de vivências bens/recursos e 

serviços disponíveis nas esferas de formação educacional, profissional e social. 

A perspectiva de análise histórico-crítica dos processos de apropriação 

da linguagem e as contribuições da Língua Brasileira de Sinais para o 

desenvolvimento profissional do docente surdo, em sua atuação no Ensino 

Superior, se inserem como elementos de investigação neste estudo. 

Nesse sentido foram selecionados seis professores surdos, recém-

concursados, em duas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas federais 

localizadas no Estado do Paraná, nas quais esses sujeitos assumem o 

protagonismo profissional e vivenciam inúmeros desafios decorrentes de sua 

inserção em um espaço que só recentemente abriu-se para a inclusão. 

Os participantes, ao serem instigados pela pesquisadora, passam a 

relatar, por meio de suas histórias orais6, seus enfrentamentos, seus desafios e 

suas perspectivas de emancipação e inserção na sociedade. Tais histórias 

constituem o escopo de análise pretendido por este estudo. 

Em vista do que foi discutido até então, a partir da abordagem da 

legislação e da literatura da área que analisa o processo de apropriação da 

linguagem e a acessibilidade dos surdos, são elencadas  a partir dos capítulos 

teóricos as principais discussões teóricas em torno do tema em questão, os 

argumentos de autores da área e o enfoque legal exposto na documentação, 

delimitando o campo de investigação. 

Com base nos referenciais a respeito do tema, no primeiro capítulo são 

referidas as reflexões e análises já efetivadas por autores e pesquisadores, tais 

                                                           
6
A história oral é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas gravadas 

com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos 
de vida ou outros aspectos da história contemporânea. Disponível 
em:http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral. Acesso em 13/04/2016 

http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral
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como: Andreis-Witkoski (2012, 2013), Quadros (2008), Guarinello et al (2009), 

Skliar (2000, 2003), Lacerda (2013), Guarinello (2005), Góes (2000), 

Fernandes (2003), entre outros, no intuito de compreender os processos  de 

apropriação da linguagem de sujeitos surdos, no que concerne  às Línguas 

Portuguesa e de Sinais, e como tais línguas contribuem para a constituição 

identitária dos sujeitos surdos. Além disso, o enfoque também se volta à 

discussão sobre a importância das instituições sociais como família, escola e 

demais grupos com os quais o sujeito surdo interage, de modo a reconhecer o 

papel destas no que tange ao seu desenvolvimento de linguagem. 

O segundo capítulo enfatiza a legalidade da Língua de Sinais e as suas 

implicações; a perspectiva de uma escola bilíngue e os profissionais que atuam 

na educação bilíngue, ou seja, o professor e instrutor de Libras – o desafio dos 

professores surdos; o professor bilíngue; os Tradutores Intérpretes de Língua 

de Sinais e Língua Portuguesa – TILS. Estes temas são balizados a partir de 

perspectivas apontadas por Andreis-Witkoski (2012), Filietaz; Tsukamoto 

(2010), Guarinello et al (2009), Lacerda (2009), Guarinello (2007), Quadros 

(2007), Filietaz (2006), bem como na legislação que orienta as práticas 

educativas em contextos de inclusão, como a LDB/96 (BRASIL, 1996) e o 

Decreton.º 5.626 (BRASIL, 2005). 

O terceiro capítulo destina-se à apresentação da caminhada 

metodológica adotada na consecução dos objetivos desta pesquisa quando se 

descreve o processo de coleta e exploração do material que é alvo de posterior 

análise. A metodologia escolhida buscou os pressupostos teóricos 

sistematizados na pesquisa com abordagem qualitativa. Nesse sentido, a 

investigação aqui proposta é pautada por uma práxis com aportes na 

abordagem sócio-histórica, ancorada no materialismo histórico como pano de 

fundo, expressa em seus métodos e arcabouço conceitual uma profunda 

aproximação com a concepção dialética. Neste estudo, a concepção dialética 

pode ser compreendida a partir da definição proposta por Konder (1999), que a 

percebe como o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de 

compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em 

permanente transformação, a qual considera o resgate da trajetória histórico e 

social a respeito da concepção educacional direcionada à pessoa surda. O 
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capítulo também situa a etapa da pesquisa de campo, calcada no método 

denominado História Oral, quando, por meio de entrevistas, destaca-se o relato 

de docentes surdos responsáveis pela disciplina de Libras. 

Os capítulos quatro e cinco têm o propósito de analisar os processos de 

apropriação da linguagem e as contribuições para o desenvolvimento 

profissional do docente surdo, a partir dos relatos dos participantes 

entrevistados. No capítulo 4 são apresentados os principais resultados da 

pesquisa de campo, que, após o processo de sistematização dos dados, 

realizado com a utilização um programa de processamento estatístico 

denominado de ATLAS.ti7, refletem as principais ideias em torno dos processos 

de apropriação da linguagem pelos participantes surdos. Ainda são destacadas 

três subtemáticas, definidas em: 1) Relação com a Língua Portuguesa na 

modalidade escrita; 2) Relação com a Língua de Sinais; 3) Relação com os 

demais Tipos de Linguagem. Nestas subtemáticas, são destacadas as 

percepções dos sujeitos e construídas as apreciações acerca do tema.  

No quinto capítulo, especificamente, as análises contemplam a 

discussão em torno da unidade temática Contribuições da Língua de Sinais 

para o Desenvolvimento do Professor Surdo. Como subunidades, foram 

destacadas três contribuições pautadas em: 1) Acessibilidade Pessoal; 2) 

Acessibilidade Profissional; 3) Acessibilidade Social.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Definido por Lima (2005, p. 8) como “um aplicativo de informática especialmente concebido 

para a análise qualitativa de dados, sob a forma de texto, imagens ou registro sonoro, segundo 
a técnica de codificação prevista na teorização embasada”.   
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CAPÍTULO 1 

CONCEPÇÕES SOBRE A LINGUAGEM E AS SUAS IMPLICAÇÕES NO 

PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DE SUJEITOS SURDOS 

 

Na perspectiva de compreender os processos de apropriação da 

linguagem dos sujeitos surdos, urge, inicialmente, que seja discutida a 

concepção de linguagem abordada neste trabalho, uma vez que esse 

conhecimento é primordial e subsidia todas as análises pretendidas neste 

estudo. Tal enfoque favorece uma apreciação mais coerente a respeito das 

questões pedagógicas e sociais que se interpõem como barreiras ou elementos 

facilitadores da apropriação da linguagem dos surdos. 

A reflexão sobre a linguagem se sustenta a partir da perspectiva sócio-

histórica, que considera imprescindível a dimensão social da linguagem e 

estabelece que as relações  das pessoas com o mundo   influenciam seus 

mecanismos psicológicos e suas maneiras de interagir sobre o outro e sobre si 

mesmos. 

Assim, neste capítulo são inseridas, em um primeiro momento, reflexões 

sobre a abordagem histórico-social, a partir de autores como Vygotsly e 

Bakhtin, em uma aproximação com os fundamentos da apropriação da 

linguagem de sujeitos surdos. Em seguida, o enfoque volta-se para as relações 

que os surdos estabelecem com a Língua Portuguesa na modalidade escrita e 

com os demais tipos de linguagem, em suas diferentes dimensões. 

Posteriormente, a discussão avança no entendimento de que a apropriação da 

Língua de Sinais pelos surdos, filhos de surdos usuários da Libras, ocorre 

análoga ao processo de apropriação da Língua Portuguesa oral pelos ouvintes, 

filhos de pais ouvintes. E, finalmente, são debatidas as influências das 

instituições sociais (família, escola e demais grupos sociais) na vida dos surdos 

e, sobretudo, no que diz respeito ao seu processo de apropriação da 

linguagem.  
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1.1 A APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM PELOS SUJEITOS SURDOS A 

PARTIR DE UMA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA 

O enfoque sócio-histórico, conforme debatido por Freitas (1996), permite 

compreender os sujeitos a partir de situações históricas, por meio das quais 

estes passam a ser concebidos como seres concretos situados em um espaço-

tempo e em uma determinada cultura que os envolve e os transforma. É nesse 

contexto que esses sujeitos históricos têm a possibilidade de elaborar 

concepções e sua consciência a partir da produção e reprodução da realidade 

social em que vivem. 

A concepção sócio-histórica teve como um de seus precursores L. S. 

Vygotsky8 (1896-1934), que realizou sua primeira publicação na área da 

defectologia9, em 1924. Considerando a diversidade de obras publicadas por 

esse estudioso, percebe-se que essa foi uma de suas principais áreas de 

interesse. 

Logo após suas publicações nessa área, Vygotsky tornou-se consultor 

de diversos especialistas que trabalhavam com crianças, especialmente as que 

tinham algum tipo de necessidade educacional especial, quando, 

semanalmente, organizava uma reunião coletiva com aproximadamente 250 

pessoas, entre elas psiquiatras, psicólogos, pedagogos, estudantes, entre 

outros, para discutirem os casos clínicos mais interessantes; no final dessas 

discussões, eram construídos os diagnósticos. Nos trabalhos discutidos por 

ele, os sujeitos que participavam dos experimentos eram pessoas surdas, 

cegas, pessoas com afasia ou pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas 

(VAN DER VEER; VALSINER, 2009). 

Os escritos de Vygotsky tiveram grande influência no desenvolvimento 

da defectologia na União Soviética, no início e no decorrer do século XX, pois 

ele enfatizava a educação social das crianças deficientes e no seu potencial 

para o desenvolvimento da aprendizagem. Isso se projeta como um avanço 

                                                           
8
 Lev Semenovich Vygotsky nasceu em 05 de novembro de 1896 e faleceu em 1934, na 

Bielorrússia. 
9
O termo defectologia foi utilizado, no século XIX, pela ciência que estudava crianças com 

deficiência, denominadas surdas-mudas, não educáveis e deficientes mentais. Os diagnósticos 
eram realizados por especialistas nas áreas de psicologia, pedagogia, psiquiatra infantil e 
medicina.Após, as crianças eram encaminhadas para a reabilitação (VYGOTSKY, 2013). 
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considerável em termos de estudos e compreensões, em uma época em que 

as dificuldades nas relações sociais eram consideradas elementos impeditivos 

para que as crianças com deficiência se desenvolvessem, a partir das suas 

interações diretas com o ambiente físico (VAN DER VEER; VALSINER, 2009) 

A importância da concepção sócio-histórica para a ampliação das 

compreensões em torno do desenvolvimento baseia-se na premissa de que o 

ser humano só pode ser compreendido pela totalidade histórica da vida 

humana. A esse respeito, Duarte (2001, p. 30) afirma: 

O indivíduo humano se faz humano apropriando-se da humanidade 
produzida historicamente. O indivíduo se humaniza reproduzindo as 
características historicamente produzidas do gênero humano. Nesse 
sentido, reconhecer a historicidade do ser humano significa, em se 
tratando do trabalho educativo, valorizar a transmissão da experiência 
histórico-social, valorizar a transmissão do conhecimento socialmente 
existente.  
 
 

Para Vygotsky (2013), os institutos de defectologia, por terem influências 

religiosas e filantrópicas, contribuíam para que as crianças com deficiência se 

tornassem infelizes e se considerassem incapazes. Esse tipo de instituição, em 

geral, propunha uma mediação muito limitada com relação ao processo de 

aprendizagem, uma vez que existia uma tendência de trabalhar com classes 

homogêneas, o que não contribuía para discussões e reflexões, ou seja, não 

oportunizava novas descobertas às crianças.  

A esse respeito, Van der Veer e Valsiner (2009, p.75) ainda enfatizam 

que 

as crianças surdas e cegas eram 95 por cento saudáveis e tinham 
potencial para um desenvolvimento normal, ele reivindicava que os 
muros das escolas especiais fossem derrubados e que essas 
crianças participassem Komsomol

10
, onde poderiam ser educadas 

para tomar parte nas atividades de trabalhos normais. Ao 
participarem do movimento pioneiro, as crianças surdas-mudas e 
cegas viveriam e se sentiriam como o resto do país. 
 
 

Vygotsky (2013) assinalava que a diferença dos encaminhamentos 

realizados para as crianças com deficiências, na época, estava no fato de que 

no Ocidente elas eram preparadas para se tornarem trabalhadores socialmente 

                                                           
10

 Órgãos da juventude comunista que, além de desenvolver o sentimento de pertencimento 

como “colonistas” por meio de uma rígida disciplina, comprometiam-se com o trabalho como 
produção da vida material. 
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valorizados– era uma questão de “caridade social”. Na União Soviética, 

entretanto, isso era tratado como uma questão de Educação Social. Isso 

favorecia, a partir da concepção russa, que as interações sociais na família, na 

escola e em outros grupos fossem inseridas como condições imperativas para 

que a criança pudesse desenvolver o pensamento e a linguagem, pois quanto 

mais intensas fossem as trocas psicossociais, mais inserida a criança estaria 

em seu meio social.   

Desses pressupostos resulta o entendimento de que mediações 

psicossociais são fundamentais para que não haja situações de isolamento 

social. Góes (1996) ressalta a importância da perspectiva sócio-histórica, 

explicando que o desenvolvimento da criança ocorre por meio de um processo 

social, no qual as experiências de linguagem ocorrem na mediação e nas 

interações com o outro. 

Diante da importância da linguagem como mediadora das interações, 

constituindo o homem como um ser sociocultural, torna-se necessário refletir 

sobre o processo de apropriação da linguagem de sujeitos surdos. No que diz 

respeito à criança surda, esta, segundo Goldfeld (1997), poderá apresentar 

atrasos em relação à apropriação da linguagem oral, uma vez que o processo 

depende do meio social, das interações comunicativas e sociais, da audição e 

de uma língua comum entre a criança e seus pais.  

 Nessa perspectiva, pode-se considerar que os esquemas 

representacionais são construídos, na criança, pela interação com o meio 

físico, além disso, tais esquemas permitem a elaboração de outros esquemas 

comunicativos que ocorrem por meio interação social. No mesmo sentido, 

Vygotsky (2008) vincula a apropriação da linguagem à constituição da 

subjetividade humana e não se fecha na descrição de como ela ocorre.  O 

teórico também atribui à linguagem um papel central no desenvolvimento 

psicológico, pois é por meio dela que o sujeito se insere na sociedade, 

internaliza os conhecimentos e os modos de ação, bem como organiza e 

estrutura seu pensamento.  Cabe destacar, portanto, que a inter-relação do 

homem com o mundo, na proposição de Vygotsky (2008), ocorre pela 

linguagem e os signos são considerados os mediadores, uma vez que são 

elaborados num contexto social da cultura humana, como a expressão de 
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significados, frutos da necessidade de organização social. Assim, é nessa 

organização que evoluem e transformam-se.  Por conseguinte, é a partir dos 

sistemas semióticos que ocorre a interação do sujeito com o mundo e com os 

outros e,então,as funções mentais elementares se transformam.  

Tais funções caracterizam-se como reflexos e, por meio do 

desenvolvimento da criança, vão se transformando em funções mentais 

superiores que seriam a memória, atenção, imaginação, capacidade de 

planejar, estabelecer relações, ação intencional, desenvolvimento da vontade, 

elaboração conceitual, uso da linguagem, representação simbólica das ações 

propositadas, raciocínio dedutivo e pensamento abstrato. A imbricação destas 

distintas funções torna compreensível o entendimento de que o homem passe 

de uma condição meramente biológica para o status de sujeito social e 

histórico, na intermediação propiciada pela linguagem (VYGOSTKY, 2008). 

Na perspectiva vygotskyana, a apropriação da linguagem ocorre por um 

processo gradual de construção dos signos isolados que vão se convertendo 

em discursos do outro e em discursos próprios.  

Por essa via, Vygotsky (2008) salienta que a linguagem estabelecida nas 

funções psicológicas superiores instrumentaliza o homem no processo 

produtivo e pode ser representada por sequências de ações conscientes, que 

constituem o elemento diferenciador do ser humano racional. Assim, os signos, 

percebidos como ferramentas psicológicas, “são capazes de transformar o 

funcionamento mental, que está em processo permanente de transformações 

qualitativas” (SILVA, 2001, p. 30). Diante de tais considerações, pressupõe-se 

que “o que é falado, pensado pelo indivíduo e generalizado pelos outros em 

diferentes situações gera a construção de conceitos, que serão ressignificados 

nas novas experiências desses indivíduos” (Idem, p. 31). Enfim, concebe-se 

que o estudo dos diferentes sentidos atribuídos à palavra é o caminho para a 

realização concreta da compreensão da relação linguagem e pensamento.  

O pensamento vygotskyano postula que a linguagem não é apenas a 

forma de comunicação, mas tem a função reguladora do pensamento. Ainda, 

pressupõe a fala como a linguagem em ação, uma produção linguística do 

falante do discurso. 
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Molon (2009) assinala que, para Vygotsky, a linguagem se constitui e é 

constituída pelos sujeitos que, por sua vez, são constituídos pela linguagem por 

meio das significações sociais. Assim, são as mediações realizadas por meio 

da linguagem que as relações sociais se sustentam. 

 Outrossim, Vygotsky (2008) distingue que na origem do desenvolvimento 

cognitivo, chamado de período interpsíquico, ocorrem as relações entre mãe e 

filho, que marcam o início dos processos mentais. A partir das reações 

fisiológicas instintivas do bebê, a mãe vai atribuindo significado e 

ressignificação, promovendo o desenvolvimento cognitivo da criança por meio 

da linguagem. Na fase seguinte predomina a fala egocêntrica da criança, num 

processo de internalização, que consiste na substituição da fala do adulto pela 

sua própria fala, possibilitando à criança, pela linguagem, organizar o 

pensamento.  

O que se observa, então, é que a fala interior ganha significado, pois, a 

criança passa a planejar conscientemente, por meio da palavra, suas próximas 

ações. A evolução da fala egocêntrica permite a utilização do pensamento 

verbal e sua expressão oral quando, pelas próprias leis gramaticais e sua 

sintaxe, a fala interior gera uma cadeia de significados, de generalizações que 

difere a linguagem social da comunicativa, que segue a orientação do exterior 

para o interior. 

Buehleret al11,conforme citado nas pesquisas desenvolvidas por 

Vygotsky (2008), afirmam também que a função social da fala já é perceptível 

durante o primeiro ano de vida da criança, isto é, na fase pré-intelectual da fala 

em seu desenvolvimento: 

Assim, percebe-se, nessa perspectiva, que é pela interação com o outro, 

realizada num processo ininterrupto de significação, que o ser humano se 

constitui (RAMIREZ;MASUTTI, 2009). 

Ainda dentro da concepção sócio-histórica e os processos de concepção 

da linguagem, cabe destacar o filósofo russo Mikhail Bakhtin (1995). O autor 

esclarece que a linguagem é fundamental para a constituição dos sujeitos e 

                                                           
11

Vygotsky, em sua obra “Pensamento e Linguagem” (2008), se refere às pesquisas de 
Charlort Buehleret al. Contudo, em seu texto não faz referência ao ano de publicação dos 
escritos sobre a pesquisa dessa teoria. 
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das relações humanas e que é por meio das interações com o outro que ocorre 

a constituição do indivíduo como sujeito. Independentemente do espaço, quer 

seja em praça pública ou em lugares da convergência da expressão que não é 

oficial, a comunicação se caracteriza pelo uso da linguagem familiar, e cada 

palavra revela um tom particular que se orienta de um sentido que pode ser 

positivo e negativo (BAKHTIN,1965).  

Em Bakhtin (Idem), destaca-se a ideia de que a verdadeira substância 

da língua não pode ser compreendida por meio da constituição de um sistema 

abstrato de formas linguísticas, tampouco isso ocorre pela enunciação 

monológica isolada ou pelo ato psicofisiológico de sua produção. O autor refere 

que será pela enunciação, que pressupõe a interação de dois indivíduos 

socialmente organizados, que o fenômeno social da interação verbal se realiza. 

Ainda, conforme Bakhtin (Idem), sem signo não há consciência, no que 

se desvela a importância dada à linguagem e à semiótica na constituição da 

subjetividade. Para ele, o despertar da consciência ocorre pela língua natural, 

compreendida como processo pelo qual ocorre a assimilação da língua 

mediante a integração progressiva da criança na comunicação verbal. Disso 

decorre que, à medida que as interações se concretizam, também se forma a 

consciência e se formatam os conceitos. 

A esse respeito, Bakhtin (1997, p. 299) aponta que 

a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 
doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições 
específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por 
seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção 
operada nos recursos da língua– recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais–, mas também, e,sobretudo, por sua construção 
composicional. 

  

Corroborando essa ideia, Geraldi et al (1996) afirmam que por meio das 

interações entre os sujeitos ocorre a internalização da linguagem e, 

consequentemente, as pessoas se constituem como seres sociais. Dessa 

forma, a apropriação da linguagem é entendida como um processo contínuo e 

sistemático, pois não existe uma linguagem ou um conhecimento completo, 

mas, sim, um sujeito se completando e se construindo nas suas falas e nas 

falas dos outros.  
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Vygotsky (2008) também já se posicionava, demonstrando a 

necessidade de aprofundar os estudos das ideologias, da linguagem verbal e 

dos signos humanos em geral, e faz uma crítica à verbalização com base 

apenas no elemento fisiológico. Para ele, é imprescindível que se leve em 

conta o componente sociológico da língua, fundamental para que ocorram os 

processos psíquicos humanos. Considera, ainda, ingênuas as produções que 

avaliam somente os pressupostos do método formal nas esferas dos signos 

verbais e não verbais. Portanto, a concepção que envolve o psiquismo pode 

ser compreendida pela noção de um signo que auxilia na expressão de 

qualquer atividade mental. 

Vygotsky (Idem) enfatiza, inclusive, que a linguagem é um importante 

aspecto no processo de desenvolvimento da criança, e para que isso ocorra se 

faz necessário que ela esteja em contato com uma língua na mais tenra idade, 

o que oportunizará constituir-se enquanto sujeito ativo na comunidade onde 

está inserida. 

Cabe destacar, então, que tanto para os ouvintes como para os surdos é 

a linguagem que os constituem como sujeitos. Porém, é bastante comum que 

os surdos apresentem obstáculos na apropriação da língua oral e muitas vezes 

também da Língua de Sinais. Isso ocorre visto que a maioria dos surdos é 

proveniente de famílias ouvintes que, em geral, desconhecem a surdez e os 

entraves para o desenvolvimento linguístico dessas crianças. Assim, os pais 

ouvintes utilizam a fala enquanto seus filhos surdos relacionam-se com o 

mundo a partir da visão. Nessa perspectiva, na próxima seção será 

aprofundado o processo de apropriação da Língua Portuguesana modalidade 

escrita pelos sujeitos surdos.  

 

1.2 RELAÇÃO DOS SUJEITOS SURDOS COM A LÍNGUA PORTUGUESA 

NA MODALIDADE ESCRITA 

 

 Para discorrer a respeito da apropriação da modalidade escrita da língua 

portuguesa por pessoas surdas, cabe, inicialmente, discutir acerca da 

apropriação da linguagem oral, visto que a fala, em geral, era a modalidade 

lingüística trabalhada nas escolas especiais para surdos que por vezes 
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concebiam que a escrita era transposição da oralidade (PEREIRA, 2006) e que 

para aprender a escrever era necessário anteriormente que os surdos 

aprendessem a falar. 

Nesse contexto, era comum que os professores em um primeiro 

momento enfatizassem apenas a apropriação da linguagem oral.  Logo, o 

ensino da Língua Portuguesa era comumente conduzido por metodologias 

orais que tinham como proposta reabilitar a fala e a audição utilizando-se dos 

instrumentos necessários, tais como os aparelhos auditivos, para explorar os 

resíduos auditivos que o surdo possuía. Isso ocorria, pois muitos professores, 

ao trabalharem a oralidade, alegavam de que assim os surdos poderiam 

interagir com a sociedade ouvinte e, posteriormente, desenvolver a língua na 

modalidade escrita. 

Os objetivos desses métodos orais eram a aquisição e ampliação de 

vocabulário da Língua Portuguesana modalidade escrita; atividades da vida 

diária; ampliação da capacidade de compreensão e absorção; estimulação da 

fala espontânea e o desenvolvimento da leitura orofacial/labial. Nessa 

mesmaesfera, eram utilizadas técnicas como: a) audiovisual: que trabalha a 

estrutura da língua; conjunto: trabalha compreensão e ampliação do universo 

linguístico (calendário, chamada); b) rítmica corporal: que trabalha o corpo para 

a emissão dos sons da fala; c) rítmica musical: que trabalha o corpo para 

estimulação da fala com seus valores 

(ritmo/entonação/tensão/intensidade/pausa) (FILIETAZ, 2006). 

 Conforma assinala Pereira (2006), a prática pedagógica, a partir desse 

modelo, era realizada, em geral, por meio de categorias semânticas como 

partes do corpo, animais, alimentos e meios de comunicação e de transporte e, 

a partir dessas categorias, eram selecionados vocábulos que seriam 

trabalhados exaustivamente durante os períodos letivos. 

Ainda nesse contexto, a escola especial não tinha como 

responsabilidade ensinar os conteúdos acadêmicos. O contato que o aluno 

surdo tinha com a Língua Portuguesa na modalidade escrita iniciava-se, 

portanto, com o uso de palavras isoladas e prosseguia com a utilização destas 

em estruturas frasais que iam das mais simples até as mais complexas. Essas 
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atividades eram realizadas por meio de exercícios de repetição, treinos e 

memorização, visando seu aprendizado (PEREIRA, 2006). 

Também segundo Pereira (2006, p. 19), muitas propostas foram 

desenvolvidas na educação de surdos, sendo a mais conhecida a Chave de 

Fitzgerald12 

 
A Chave é constituída por seis colunas que são colocadas em um 
cartaz, no qual estão escritas interrogações, indicando as diferentes 
partes da oração: (a) quem, o quê?; (b) verbo, predicado; (c) o que, 
quem?; (d) onde?; (e) modificadores do verbo principal (para, de, 
como, quantas vezes?); (f) quando? A introdução das interrogativas 
segue uma ordem de complexidade sintático-semântica, começando 
com as que se referem ao sujeito, depois ao verbo e, quando os 
alunos passam a dominar estruturas com sujeito e verbo, são 
introduzidos os complementos, um por vez. 

 

Esta abordagem mostrou-se pouco eficaz, pois não havia, por grande 

parte dos alunos surdos, a compreensão do significado dos contextos de vida, 

devido ao fato de que os conteúdos eram apresentados de forma mecânica e 

descontextualizada. Assim, era comum a elaboração de textos muitas vezes 

sem nexo, com palavras repetidas e sem nenhuma coerência gramatical, 

dadas a ausência dos verbos de ligação e o uso de artigos aleatoriamente, sem 

conectivos, entre outras causas (FERNANDES, 2011). 

Segundo afirma Filietaz (2006), com o gradual fracasso do oralismo, 

prioritariamente na década de 1980, no Brasil, passou a ser discutido um 

trabalho por meio da filosofia Comunicação Total ou Bimodalismo, a qual 

defendia a utilização de todos os recursos linguísticos, orais ou visuais, 

simultaneamente, privilegiando a comunicação, e não apenas a língua. A 

proposta visava propiciar à criança surda todas as possibilidades de se 

comunicar e ter acesso às informações e ao conhecimento. 

A partir do diagnóstico de surdez, deviam ser preconizadas ações de 

reabilitação da fala e do aprendizado da Língua de Sinais, da escrita e de 

quaisquer outros meios considerados imprescindíveis para o completo 

desenvolvimento da criança. Desse modo, o trabalho com a Comunicação 

Total era realizado pela aplicação de práticas que usavam sinais da Língua de 

                                                           
12

 A Chave de Fitzgerald foi desenvolvida por Edith Fitzgerald, professora surda, com o objetivo 
de fornecer às crianças surdas regras por meio das quais pudessem gerar orações corretas no 
Inglês, bem como encontrar e corrigir os próprios erros nas redações (PEREIRA, 2006). 
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Sinais, leitura orofacial, amplificação e alfabeto datilológico, tudo isso com o 

intuito de que o desempenho escolar dos alunos surdos melhorasse. 

Na prática, entretanto, a Comunicação Total continuava com os mesmos 

objetivos de ensino utilizadas na abordagem oralista, ou seja, o intuito 

continuava sendo a aquisição da língua oral. Era comum que os professores 

não usassem com fluência a língua de sinais, por esse motivo, em geral, 

utilizavam gestos para se comunicar e também o “português sinalizado”, o qual 

se refere ao uso da Língua Portuguesa e da Língua de Sinais ao mesmo 

tempo, mas mantendo a estrutura gramatical da Língua Portuguesa. Esta, por 

sua vez, continuava sendo ensinada por meio de vocábulos isolados, frases 

simples e posteriormente frases mais complexas.  Pereira (2006, p. 18) enfatiza 

que “a comunicação Total não possibilita a aquisição da língua de sinais, e sim 

de sinais, já que a ordem sintática usada é a da língua majoritária”.  

Após o fracasso da abordagens orais e da comunicação total, a partir de 

meados dos anos 1990, um movimento importante nas políticas referentes à 

educação dos surdos evidenciou a inquietação desses sujeitos em relação a 

uma proposta de educação bilíngue. Nesse momento, a definição do 

Bilinguismo ganha espaço nos ambientes escolares e sociais, frente à definição 

de uma política educativa que, conforme assegura Moura (2000), permite o 

acesso pela criança, o mais precocemente possível, a duas línguas: a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) e a Língua Portuguesa(no caso do Brasil). 

Especificamente em relação ao processo de escrita, em se tratando do 

sujeito surdo, é preciso que se reconheçam as dificuldades que estes 

manifestam nessa modalidade. Frente aos inúmeros desafios na alfabetização 

dos surdos, há que se romper com determinados conceitos ou práticas, 

conforme expressa Nogueira (1997, p. 53) quando afirma que ser alfabetizado 

supõe a possibilidade de “decifrar” componentes ideográficos que rompam com 

a suposta relação fonética, bem como conhecer a distância entre o escrito e o 

falado (e, no caso dos surdos, também entre a Língua Portuguesa e a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS).   

As metodologias de ensino e as práticas desenvolvidas no contexto da 

escola não contribuem, de modo geral, para que a alfabetização do surdo se 

efetive satisfatoriamente, uma vez que todo o processo tem sido pensado 
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basicamente a partir do aspecto fônico da língua, e o ensino ocorre, muitas 

vezes, de maneira descontextualizada e mecânica. Tais fatores resultam em 

um aprendizado precário e insuficiente da escrita da LP pelo sujeito surdo 

(PEREIRA, 2006). 

Conforme discute Oliveira (2001), a partir da percepção da necessidade 

da modalidade gestual como elemento indispensável para a educação do 

sujeito surdo, a escola precisa viabilizar esforços no sentido de promover o 

processo de ensino e aprendizagem valorizando os aspectos visuais. 

Cabe salientar que a Língua de Sinais propicia o desenvolvimento 

linguístico dos sujeitos surdos, até mesmo ao possibilitar a apropriação e 

aprendizagem de outras línguas orais, ao servir de apoio para a leitura e 

compreensão de textos escritos e ao contribuir para a produção da escrita. 

 A apropriação da LS e da LP na modalidade escrita, no contexto 

escolar, é que constitui as bases para a construção de uma proposta bilíngue. 

O aprendizado da linguagem escrita possibilitará que os sujeitos surdos a 

utilizem em contextos significativos, preferencialmente partindo de textos que 

circulam socialmente a partir de trocas interativas entre seus pares (OLIVEIRA, 

2001). 

Nessa direção, o trabalho com a escrita de surdos deve partir, portanto, 

do seu uso efetivo, considerando as condições de produção da linguagem e a 

relação estabelecida entre autor e leitor. Isso está de acordo com uma visão 

discursiva, social e histórica da linguagem, conforme exposta neste trabalho, a 

qual traz novas possibilidades de compreensão do processo de apropriação da 

escrita e considera a historicidade da linguagem, as situações efetivas de uso 

da escrita e o contexto social das interações verbais. Desse modo, a linguagem 

é entendida como um trabalho social e histórico e os textos escritos 

concretizam-se nas práticas interpessoais, as quais envolvem o eu e o outro 

(GUARINELLO et al, 2008). 

Assim, o trabalho com a escrita de surdos não deve considerar apenas a 

língua em si e em sua estrutura, como se fosse um código pronto e acabado. 

Guarinello et al( 2014, p. 1.681) esclarecem que 

é no seu uso concreto que a enunciação fortalece o sentido de 
relações dialógicas, reconhecendo o complexo sistema de relações 
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entre pessoas socialmente organizadas e não somente as relações 
entre fonemas, grafemas e estruturas sintáticas[...].  

 
 

Portanto, necessita-se entender que sujeito e linguagem são 

inconclusos, inacabados e, por isso, estão em constituição permanente a partir 

de ações que o sujeito faz com e sobre a linguagem, da mesma maneira em 

que sofre ações da linguagem, extrapolando o sentido de categorias 

gramaticais abstratas. A linguagem portanto, deve ser considerada a partir de 

seu uso concreto em dado meio social organizado.  

 

1.3 A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA DE SINAIS PARA OS SURDOS 

 

Conforme os estudos de Jannuzzi (2004), Mazzotta (2005), Baptista 

(2010), entre outros, a trajetória da humanidade foi e é marcada por um 

desacolhimento daqueles que não se comunicavam por meio da fala e, 

sobretudo, pelas contradições existentes nas sociedades antigas e medievais, 

nas quais os surdos eram considerados seres que não pensavam e eram 

desprovidos de almas exatamente por não falar.  O extermínio, a segregação e 

a institucionalização total eram medidas sociais adotadas para assegurar o 

bem-estar da população considerada “normal”. 

Ao longo da história da humanidade a educação de surdos foi pensada e 

repensada a partir da normalização daqueles que não ouviam por meio do uso 

de estratégias e técnicas que auxiliassem o desenvolvimento da língua oral 

pelos surdos, a fim de que participassem de forma mais ativa da sociedade 

predominantemente ouvinte, mas também a partir da língua de  sinais, em 

geral, usada conforme Baptista (2010),  na clandestinidade, em decorrência do 

insucesso das tentativas de oralização.  

Tal língua apenas entre as décadas de 1950 a 1960, por meio das 

pesquisas de William Stokoe, um linguista americano, passam a ser 

consideradas como línguas. A partir dos estudos deste autor a Língua de 

Sinais Americana passou a ter um status de língua já que possuía a riqueza de 

expressão e uma lógica gramatical como as demais línguas orais existentes no 

mundo. Paiva (2014) cita outros autores americanos que estudaram a Língua 

de Sinais Americana, como Eliis (2007), Weatherall, Watson e Gallois (2007), 
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Norton e McKinney (2011), entre outros, e que conceberam que a 

aprendizagem de Línguas de Sinais, como qualquer outra aprendizagem, 

seguia leis gerais associativas. Essas leis exerceram fortes influências nas 

pesquisas linguísticas no Brasil e no mundo.  

Fernandes (2004) advoga que para a criança surda a Língua de Sinais 

deve ser a primeira língua de contato, tendo em vista que estudos indicam que 

as crianças surdas, filhas de pais surdos, não apresentavam prejuízos na 

significação da linguagem em relação aos ouvintes. Segundo Skliar (1997), o 

processo de apropriação de linguagem de crianças surdas com pais ouvintes, é 

bastante complexo, já que dados estatísticos mundiais demonstram que 

apenas 5% das crianças surdas são filhas de pais surdos, o que pressupõe um 

acesso precoce à Língua de Sinais. Portanto, cerca de 95%  das crianças 

surdas nascem em famílias ouvintes, as quais, em geral,  desconhecem  as 

implicações da  surdez. Isso faz com que muitas das interações sociais da 

criança surda com sua família não sejam significativas, ou seja, não é possível 

negociar sentidos sem uma língua (QUADROS, 2004). 

As crianças surdas, ao terem contato com a LS no contexto escolar e na 

interação com o sujeito adulto surdo, potencialmente encontrarão nesses 

espaços significativos modelos linguísticos que possibilitarão suporte para o 

desenvolvimento da linguagem. Vale ressaltar que como as Línguas de Sinais 

apenas foram consideradas como línguas na década de 1960,  grande parcela 

da sociedade ainda as desconhece. No Brasil, seu reconhecimento legal é 

recente e se reporta às políticas públicas formuladas nos últimos anos, que 

passaram a amparar a conquista pelo direito linguístico dos surdos, tornando a 

Língua de Sinais como língua oficial da comunidade surda brasileira, Conforme 

assinala Lopes (2007, p.78) “A comunidade pode ser lida aqui, como um 

espaço de luta pela homogeneidade e pelo apagamento das diferenças 

individuais”. Isso ocorreu a partir da promulgação do Decreto n.º5.626, de 

2005, que regulamentou a Lei n.º10.436/02, que oficializou a Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) (BRASIL, 2005).  

Nesse sentido, segundo Valiante (2009, p. 60-62), a disseminação da 

Língua de Sinais condiciona a superação de preconceitos, pois é comum que a 

sociedade desconheça a surdez e suas consequências, o que leva “muitas 
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pessoas a pensarem que os sujeitos, porque não falam a língua da maioria, 

com os mesmos recursos das línguas orais, têm também limites cognitivos. Em 

função disso, estes sujeitos são excluídos dos círculos sociais”.  

De acordo com o que foi discutido até o momento, percebe-se que a 

história da surdez é perpassada por vozes sociais que foram constituídas ao 

longo do tempo, as quais, em geral, colocam os surdos em uma posição social 

de desvantagem com relação aos ouvintes.  

Grande parte das escolas especiais, no Brasil, ainda não emprega a 

língua de sinais de maneira proficiente e nem utiliza uma abordagem bilíngue, 

na qual duas línguas são igualmente valorizadas. Outrossim, o surdo que 

estuda em escolas regulares tem direito a um intérprete de Libras, sendo que 

muitas vezes nem utiliza a Língua de Sinais. Tais fatos fazem com que ainda 

hoje muitos surdos, além de não fazerem uso proficiente da fala e nem dessa 

língua, também não apresentam um nível de letramento compatível com seus 

anos de escolarização (ANDREIS-WITKOSKI, 2012). 

Fernandes (2011) também destaca que a Língua de Sinais utilizada 

pelas pessoas surdas oferece os elementos simbólicos essenciais ao 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores, como o pensamento, a 

memória, a formação, a generalização de conceitos e outras, e que a partir do 

desenvolvimento da primeira língua os surdos podem, enfim, se apropriar e 

desenvolver uma segunda língua.  

Outros autores, como Quadros e Schmiedt (2006), também consideram 

que a Língua de Sinais é capaz de dar possibilidades às crianças surdas de se 

inserirem no mundo da linguagem, na sua complexidade e nas suas nuances. 

As autoras comprovaram que os surdos que tiveram acesso à Libras o mais 

precocemente possível não apresentam prejuízos no desenvolvimento da 

linguagem quando comparados aos ouvintes. 

Porém, o processo de apropriação da língua de sinais pela criança surda 

não é tão simples, devido a várias questões, entre elas a ampla extensão 

territorial do nosso país, ou seja, existem muitos municípios nos quais nascem 

crianças surdas em que não há nenhum adulto usuário da Língua de Sinais 

para interagir com essa criança; outro fato diz respeito às escolas de surdos, 
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que deveriam ser bilíngues e configurar-se como espaços nos quais essas 

crianças pudessem interagir por meio da Língua de Sinais. Além disso, ainda 

existem várias escolas que se dizem bilíngues, mas que não o são, e é ainda 

muito comum que os pais ouvintes queiram apenas que o filho fale, uma vez 

que não aceitam a Língua de Sinais, principalmente por não fazerem ideia de 

que esta é uma língua (ANDREIS- WITKOSKI, 2013). 

 Cabe esclarecer que tal enfoque bilíngue implica diversas mudanças, 

conforme afirma Santana et al (2013, p. 442),“valoriza os adultos surdos e 

possibilita à criança surda o direito de escolha entre duas línguas. Não se trata, 

portanto, de negação da surdez, mas sim de respeito a uma minoria 

linguística”.Assim, a proposta bilíngue prevê uma mudança ideológica, pois não 

diz respeito apenas ao uso de duas línguas, mas sim ao respeito pelas 

pessoas surdas e a Língua de Sinais.  

 

1.4. AS INFLUÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES SOCIAIS NO 

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM DOS SUJEITOS SURDOS 

 

Os diversos contextos nos quais os sujeitos surdos interagem são 

fundamentais para o seu desenvolvimento, tal como a família e a escola. Ainda, 

é preciso destacar que não apenas esses grupos exercem influências sobre os 

processos de apropriação da linguagem dos surdos, mas também os demais 

grupos sociais com os quais os surdos interagem, tais como os grupos de 

amigos, associações, igrejas, núcleos de apoio, entre outros. Esses grupos 

também são relevantes para o aprofundamento do estudo sobre o papel das 

instituições na vida dos surdos. 

O propósito desta seção volta-se a uma discussão mais aprofundada 

dessas instituições, de modo a refletir a respeito de como estas podem 

contribuir para o desenvolvimento dos surdos, em especial quanto ao processo 

de apropriação da linguagem.  

 Com relação a família e a seu seu papel no desenvolvimento dos 

surdos, cabe iniciar tal discussão afirmando que são nas interações sociais 

que os indivíduos desenvolvem as capacidades de agir, o que pressupõe que 
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os valores, as ideias, as crenças, os hábitos, as atitudes e os costumes são 

elementos que ganham significados, primeiramente, nos espaços familiares. 

É incontestável que a família constitui o primeiro grupo social que o 

indivíduo participa e que, a curto e longo prazo, esta influencia as 

características pessoais de cada elemento envolvido.  Todavia, as pesquisas 

apontadas por Souza e Boemer (2003) revelam que, após o parecer médico 

diagnosticando alguma necessidade educacional especial, evidenciam-se 

muitas dificuldades dos pais, o que pode comprometer as formações subjetivas 

da personalidade e da identidade dos filhos. O impacto da notícia de que o filho 

necessita de atendimento educacional especial altera o equilíbrio familiar, e 

logo os sentimentos de choque, raiva, tristeza e culpa podem emergir. 

As famílias que possuem um filho com alguma diferença, comumente, 

passam por um processo de descaracterização da sua rotina, pois buscam 

explicações para o acontecido como se fosse um castigo a eles destinado. 

Amenizada a fase do impacto inicial da negação, da culpabilização, da busca 

por milagres, entre outras formas de mascarar a realidade, os pais voltam-se 

para criar o filho inesperado e deparam-se com a experiência de conviver com 

ele. 

A esse respeito, Andreis-Witkoski (2013, p. 23) assinala que “é comum 

que em famílias nas quais nasce um filho surdo que haja uma sensação de 

absoluto desconhecimento e que a família sinta-se como que diante de uma 

tragédia”. 

Da mesma forma, Ribeiro (2012) também constata que o nascimento de 

uma criança com necessidades especiais pode ocasionar alterações na 

dinâmica familiar e até se tornar um evento traumático capaz de fragmentar as 

famílias, pois representa a perda simbólica de um bebê. Essa experiência 

requer um resgate do relacionamento afetivo adequado e suficiente para a 

manutenção da autoestima capaz de ofertar condições para que essa criança 

aprenda a ter independência. 

Os estudos de Colnago e Biasoli-Alves (2003) igualmente descrevem os 

processos de ajustamento emocional das famílias quando se deparam com o 

diagnóstico de surdez e percebem que necessitam superar os dilemas que 



44 

 

decorrem da culpabilidade, da negação e das frustrações. Diante dessa 

situação, muitas vezes acabam seguindo as crenças do senso comum, quando 

atribuem a surdez como um castigo divino, ou como um processo para torná-

las melhor, ou ainda, quando tentam esconder o filho surdo por 

constrangimento ou por receio das reações da sociedade. Os autores explicam 

a vulnerabilidade emocional das famílias como o principal fator das atitudes de 

negligência ou de superproteção aos filhos surdos, o que resulta, em geral, em 

impedimentos ao acesso aos bens culturais e outros elementos de interações 

que instrumentalizam o exercício da cidadania e a interação social. 

O impacto da identificação da surdez em um dos membros da família 

pode ser entendido como uma ruptura no desenvolvimento normal do 

relacionamento familiar. Nesse sentido, Buscaglia (1993) discute que em tais 

casos pode ocorrer uma drástica mudança na dinâmica familiar e uma 

redefinição de papéis, atitudes e valores. Muitas vezes, os pais e demais 

familiares acabam, até mesmo, mudando seus planos ou objetivos, sugerindo 

que o nascimento do filho surdo seja o real motivo para isso, o que nem 

sempre condiz com a realidade, pois a criança surda precisa ser inserida nas 

relações familiares e nos demais contextos sociais, participando ativamente 

das trocas, das vivências e das aprendizagens que os grupos oportunizam. 

A surdez não pode ser entendida pela família como uma barreira social 

que provoca o isolamento da criança, pois se tal concepção for assumida 

poderá provocar riscos quanto ao desenvolvimento desses sujeitos.  Acerca 

disso pode-se situar os estudos de Kusche, Garfield & Greenberg (1983), 

quando estes identificam, com maior frequência, problemas como 

hiperatividade e agressão em crianças com surdez, exatamente por não contar 

com o suporte de ajustamento emocional da família. 

Afirmam Zuin e Reyes (2010, p. 81) que “a mediação é fundamental na 

apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos, bem como para a 

formação e constituição de nossa consciência”. Assim, a família é a primeira 

instituição mediadora da criança com o mundo, sendo esta responsável por 

viabilizar que a criança apreenda os conceitos que cercam o mundo. Cabe, 

então, refletir se a família é que cumpre o papel fundamental de interagir com 
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as crianças surdas (FERNANDES, 2011), como uma família que está abalada 

emocionalmente pode cumprir com seu papel?  

Nessa perspectiva, Andreis-Witkoski (2013) enfatiza a importância de os 

pais com filhos surdos, a partir do diagnóstico, aprenderem a Língua Sinais a 

fim de se comunicar e favorecer os aspectos cognitivo, afetivo, emocional e 

social de seus filhos.  Para essa autora, a família ouvinte que interage com seu 

filho surdo por meio da Língua de Sinais cria um ambiente seguro e acolhedor, 

o que favorece a aprendizagem e o desenvolvimento do surdo. 

Batista e Reis (2011) enfatizam que a própria história da educação dos 

surdos demonstra que, via de regra, as crianças surdas não têm contato com a 

Língua de Sinais desde pequenas e como não podem adquirir a língua oral no 

mesmo ritmo que as crianças ouvintes, acabam sofrendo significativos atrasos 

de linguagem. Por estar inserida em um processo amplo de desenvolvimento 

da aprendizagem, a linguagem precisa ser percebida como elemento central, 

pois, como analisa Goldfeld (2001, p. 156):  

 

É preciso que a família da criança surda tenha consciência da 
necessidade de estimular esta criança. As informações que 
naturalmente a criança ouvinte recebe devem ser dadas também à 
criança surda, caso contrário, esta criança se desenvolve de forma 
bastante diferente, não chegando a níveis de generalização mais 
abstratos e também não utilizando a língua para pensar. 
 
 

Um trabalho linguístico em casa, por meio de interações dialógicas 

significativas, é imprescindível para que as crianças surdas possam ampliar 

suas possibilidades e seu conhecimento de mundo. Nessa perspectiva, a 

escola também necessita proporcionar ao surdo esse diálogo, a compreensão 

e a aproximação das informações com o seu cotidiano, com isso amenizando 

suas dificuldades na escolarização e na socialização e possibilitando seu 

desenvolvimento cognitivo. 

A integração entre escola e família é de suma importância para que 

sejam projetados e alcançados objetivos em comum para as crianças, 

favorecendo que se formem cidadãos críticos capazes de enfrentar situações 

complexas em diferentes contextos da sociedade. Desse modo, espera-se das 
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escolas ações interventivas, com o cuidado de não ferir o curso educacional 

dos alunos e ainda assegurar a participação dos pais nas discussões coletivas. 

 Em vista disso, cabe inserir a Escola também como um espaço de 

múltiplas interações e contradições no qual  as crianças surdas também podem 

interagir e se desenvolver. Para melhor compreensão dos processos de 

escolarização dos sujeitos surdos e a proposição da educação inclusiva, faz-se 

necessário discutir sobre o período denominado integração, que ocorreu entre 

as décadas de 1960 e 1990. 

 No final dos anos 60, tornam-se explícitas as primeiras ideias ligadas à 

integração social dos sujeitos surdos. Essa abordagem baseia-se em princípios 

e em processos como o de normalização que, de acordo com Mendes (1997, 

p.31), tem como “pressuposto básico a idéia de que toda pessoa deficiente [...] 

tem o direito de experienciar um estilo ou padrão de vida que seria comum ou 

normal à sua própria cultura”.  

A integração social trata de ações que buscam a inserção social dos 

portadores de deficiência13 terminologia utilizada nesse período para aqueles 

que possuíam níveis de competência compatíveis com os padrões sociais 

existentes.  As primeiras iniciativas desse movimento direcionadas à educação 

consistiam, portanto, em colocar alunos surdos frequentando classes comuns. 

Assim, esses alunos que antes frequentavam a escola especial e que 

apresentavam melhores desempenhos com a língua oral e escrita passaram a 

ser encaminhados para as escolas regulares. A integração é aqui 

compreendida como a inserção da pessoa deficiente preparada para conviver 

na sociedade, ao partir do princípio da normalização. Mantoan (1997, p.67) 

esclarece que “a integração é um movimento que visa acabar com a 

segregação, favorecendo, assim as interações sociais de estudantes 

deficientes com estudantes considerados normais”. 

                                                           
13

Pessoa com deficiência. Termo presente na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, da Organização das Nações Unidas (ONU), que o Brasil ratificou com valor de 
emenda constitucional em 2008.  Não diga pessoa portadora de deficiência ou portador de 
deficiência. A pessoa não porta, não carrega sua deficiência, ela tem deficiência e, antes de ter 
a deficiência, ela é uma pessoa como qualquer outra.Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.curitiba.pr.gov.br/conteudo/terminologia/116>. Acesso em: 
18/08/2015 
 

http://www.pessoacomdeficiencia.curitiba.pr.gov.br/conteudo/terminologia/116
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Filietaz (2006) argumenta que a integração no ensino é realizada 

seguindo uma abordagem tecnicista, na qual os alunos devem realizar 

atividades de forma mecânica, por meio da memorização, repetição exaustiva, 

e por tentativas de erros e acertos. Nesse sistema, o uso de atividades fora de 

contexto é bastante enfatizado na escola e, como consequência, muitas vezes 

reproduzido em casa com os pais.  

A partir do movimento de integração, outras discussões passam a ser 

realizadas em outro movimento denominado inclusão. Este torna-se mais 

explícito por meio de documentos legais, dentre essa Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva que afirma que  

 

 O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, 
social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os 
alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum 
tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma 
educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que 
conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que 
avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as 
circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 
escola (BRASIL, 2008, p. 5). 

 

Apesar desses dois movimentos é preciso esclarecer que grande parte 

das escolas brasileiras apresenta-se sem as devidas condições para realizar as 

adequações curriculares sugeridas pelo movimento inclusivo, que 

diferentemente da Integração, passa a exigir que a escola adapte-se aos 

alunos. 

Assim, a escola deveria ser concebida como um espaço social 

democrático responsável pela apropriação crítica e histórica do conhecimento, 

como instrumento de compreensão das relações sociais e para a 

transformação da realidade. Nesse sentido, a escola inclusiva tem o 

compromisso de prover aos alunos, no caso os surdos, o acesso ao 

conhecimento, à informação e o seu pleno desenvolvimento (BRASIL, 2006). 

Contudo, o impasse que se coloca é como, em situação de inclusão no 

ensino regular, os alunos surdos podem de fato ter garantido o direito de ter 

suas necessidades linguísticas respeitadas, na medida em que a língua 

utilizada nesse ambiente é majoritariamente a língua oral.  Na análise de um 
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contexto sociolinguístico desfavorável para os surdos advindos de famílias 

ouvintes, Albres e Lacerda (2013) pontuam que, no momento, as políticas 

inclusivas preveem a inclusão escolar dos alunos surdos nas escolas 

regulares, juntos aos ouvintes, porém as escolas atuais possuem 

infraestruturas deficitárias, condições materiais precárias e falta de 

profissionais. 

Silva (2008) também constata que as salas de aulas são compostas de 

alunos surdos e ouvintes e não contribuem para o estabelecimento de 

interações entre os alunos, pois, em geral, as relações estabelecidas entre eles 

são pobres e limitadas pela falta de domínio da Libras entre os colegas 

ouvintes, que aprendem palavras isoladas “sem efetivar uma situação 

comunicativa concreta, em que haja interlocutores capazes de transmitir 

mensagens e/ou conceitos numa relação de compreensão” (SILVA, 2008, p. 

270). 

Embora a atual política educacional de inclusão defenda que todos 

frequentem escolas regulares, também acaba por inserir a inclusão apenas 

como aceitação social da presença desses alunos em sala de aula. Quando se 

pretende oferecer condições iguais (inclusivas) de aprendizagem e 

desenvolvimento a alunos, no caso dos sujeitos surdos, deveriam ser 

priorizados ambientes bilíngues, nos quais circulasse tanto a Libras quanto a 

Língua Portuguesa (ALBRES E LACERDA, 2013). 

Sabe-se que a história da educação de surdos é marcada por uma 

pluralidade de vozes, conflitos e também controvérsias. Nesses últimos dois 

séculos, a questão da surdez do sujeito surdo, de sua educação e de suas 

especificidades tem alcançado um espaço especial para discussão e 

construção de conceitos ainda que divergentes a respeito da surdez. 

Os modelos de escolarização impostos aos surdos ao longo da história, 

na maioria das vezes, os desconsideraram em sua especificidade. Portanto, a 

compreensão da realidade sociolinguística-cultural que envolve a surdez é 

essencial para que se possa entender a relação do surdo com as propostas 

educacionais ( ALBRES E LACERDA, 2013). 
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É necessário que, no processo de inclusão educacional dos surdos, 

destaque-se não apenas a questão linguística, o reconhecimento e uso da 

Língua de Sinais, mas também os aspectos sociopolíticos-culturais. A partir 

disso, as relações sociais estabelecidas na escola são também fundamentais 

para o processo de constituição dos sujeitos surdos. 

 Além da escola, cabe destacar que outros grupos sociais também 

influenciam o desenvolvimento dos Sujeitos Surdos, isto fica claro 

especialmente em decorrência dos movimentos sociais realizados pela 

comunidade surda, por meio dos quais os direitos de tais pessoas passaram a 

ser discutidos pela sociedade. A partir dessas discussões, criaram-se 

entidades institucionais de atendimento ao Surdo, como as Associações 

Regionais14, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 

(FENEIS)15, Federação Mundial dos Surdos (Word Federation of the Deaf, 

WFD), entre outros.  

As discussões a respeito dos surdos e da surdez, no entanto, iniciaram-

se nas associações de surdos e nas igrejas16 e, posteriormente, nas 

federações de surdos17, sendo que primeiramente os debates relacionavam-se 

em torno de atividades de lazer e esporte.  “As Associações de Surdos, além 

de funcionarem como ponto de encontro esportivo dos surdos funcionavam 

também como divulgadoras da língua de sinais e como identificadoras da 

capacidade do surdo como cidadão” (FENEIS, 2002). 

Após inúmeros debates e lutas a favor da Língua de Sinais, atualmente 

percebe-se que tal língua ocupa lugares oficiais, como as universidades, as 

escolas, entre outros espaços públicos e privados. Cabe esclarecer que essa 

conquista só foi possível a partir da legalização da Língua de Sinais, que 

                                                           
14

A Associação de Surdos de São Paulo ao ser fundada, em 19 de março de 1954,passou a ter 
como meta criar novas Associações, nos mesmos moldes, em outros Estados do país. Dessa 
forma, em janeiro de 1955, foi fundada a Associação de Surdos do Rio de Janeiro e, em 30 de 
abril de 1956, foi fundada outra associação de Surdos, em Minas Gerais. 
15

A Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) foi fundada em 1987, 
e é uma entidade filantrópica de cunho civil e sem fins lucrativos. Criada com o objetivo de 
representar as pessoas surdas, tendo caráter educacional, assistencial e sociocultural. 
(FILIETAZ, 2006). 
16

Em 1969, um missionário americano, Eugênio Oates, publicou, no Rio de Janeiro, uma 
coletânea de sinais sob o título de Linguagem das mãos. Este livro tem o mérito de ter sido o 
primeiro ato de atenção devotado à língua de sinais de surdos brasileiros. 
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ocorreu por meio dos movimentos sociais em torno desta, o que levou a 

conquista de um espaço para o debate das políticas de acessibilidade. 

Nesse contexto, percebe-se a importância das discussões e 

mobilizações sociais, por exemplo, pelo documento “A Educação que 

nós,surdos, queremos”,elaborado em 199918pelo Grupo de Pesquisa de Língua 

Brasileira de Sinais, da Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos (FENEIS), que destaca a proposta da educação bilíngue de surdos e 

problematiza a inserção de alunos surdos na escola regular ao defender o 

direito dos sujeitos surdos a estudarem em escolas bilíngues. 

Segundo o referido documento, os alunos surdos devem ter o direito a 

escolas bilíngues para surdos, desde a mais tenra idade. Essas escolas 

propiciarão às crianças surdas condições para adquirir e desenvolver a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua e para aprender a Língua 

Portuguesa (e/ou outras línguas de modalidades oral-auditiva e gesto-visual) 

como segunda língua, tendo oportunidade para vivenciar todas as outras 

atividades curriculares específicas de Ensino Pré-escolar, Fundamental e 

Médio em Libras (FENEIS, 1999).  

Por meio dos movimentos sociais, percebe-se que outros grupos, além 

da família e da escola influenciam os surdos. Os grupos sociais formados pelas 

comunidades surdas são fundamentais tanto para o fortalecimento e 

divulgação da própria Língua de Sinais quanto para o engrandecimento do 

sentimento de pertencimento a uma comunidade linguística minoritária, a qual 

possui os mesmos direitos que qualquer outro grupo. 

Nessa perspectiva, discutiremos no próximo capítulo os 

encaminhamentos sobre a importância da legalidade da Língua de Sinais e da 

Educação Bilíngue para o surdo como direito e garantia de sua acessibilidade 

pessoal, profissional e social. 

 

 

 

                                                           
18

Documentoelaborado pela comunidade surda a partir do Pré-Congresso ao V Congresso 
Latino Americano de Educação Bilingue para Surdos, realizado em Porto Alegre/Rs, no salão 
de atos da Reitoria da UFRGS nos dias 20 a 24 de abril de 1999 
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CAPÍTULO 2 

ACESSIBILIDADE-DISCUTINDO A LEGALIDADE DA LIBRAS E AS SUAS 

IMPLICAÇÕES NOS PROCESSOS FORMATIVOS E PROFISSIONAIS DO 

DOCENTE SURDO 

 

Na perspectiva de ampliar a discussão sobre a Língua de Sinais no 

contexto da educação brasileira, este capítulo se propõe a realizar, 

inicialmente, uma reflexão sobre o conceito de Acessibilidade e sobre as 

orientações que decorrem da legislação a respeito da Língua Brasileira de 

Sinais, corroboradas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos decretos e 

normativas de órgãos reguladores da educação e de outros contextos das 

políticas sociais. Nesse sentido, as delimitações expostas nos documentos 

normativos são revisitadas com o intuito de compreender como a legalidade da 

Libras contribui nos processos formativos dos professores surdos e em seus 

contextos de atuação. 

 

2.1 ACESSIBILIDADE E DESENHO UNIVERSAL: DISCUTINDO CONCEITOS  

 

As temáticas da acessibilidade passam por constantes debates entre os 

teóricos do campo da educação e do direito de ir e vir do cidadão. Também se 

verifica uma tentativa de esclarecer, sob o ponto de vista legal e normativo, as 

distintas provocações que estes conceitos podem referir.  

O conceito de acessibilidade contido na Lei n.º 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade, e no Capítulo VII, art.17, esclarece que 

 

O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na 
comunicação e estabelece mecanismos e alternativas técnicas que 
tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às 
pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de 
comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à 
comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao 
esporte e ao lazer (BRASIL, 2000, s.p.). 

 

 Conforme afirmam os documentos legais, nos espaços educativos todos 

os estudantes devem ter assegurada a garantia de acesso de modo seguro e 
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autônomo aos ambientes escolares. Manzini (2005) alerta que o conceito de 

acessibilidade pode ser entendido tanto com relação às questões físicas 

quanto às de comunicação. Em sua discussão, o referido autor evoca a 

definição dada pela Norma Brasileira (NBR)9050 e a Associação Brasileira de 

Norma Técnica (ABNT2004), uma vez que esta norma “[...] define o termo 

acessível como o espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou 

elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por 

qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida” (MANZINI, 2005, 

p. 32). 

Nessa perspectiva no Brasil, a partir do ano de 1980, foram promulgadas 

algumas leis para regulamentar o acesso para todos, fortalecida pelas 

discussões internacionais sobre o conceito de Desenho Universal19.  Em 2004, 

esse conceito passa pela última revisão, no contexto de discussões brasileiras, 

e se legaliza por meio do Decreto Federal n.º 5.296/0420, regulamentando, 

dessa forma, todos os aspectos de acessibilidade.  

Conforme esclarece Gabrilli (2008, p. 10) “o objetivo de definir um 

projeto de produtos e ambientes para ser usado por todos, na sua máxima 

extensão possível, sem necessidade de adaptação ou projeto especializado 

para pessoas com deficiência”. A proposta de Desenho Universal contemplou 

todos os sujeitos: pessoas com deficiências temporárias ou permanentes; com 

mobilidade reduzida, tais como idosos, gestantes, obesos, crianças e pessoas 

com baixa estatura; bem como adultos, em geral, com crianças de colo, 

carregando carrinhos ou bagagens, pacotes, entre outros, independentemente 

de suas características pessoais, idade ou habilidades. 

É imprescindível a garantia da aplicação do Desenho Universal como 

política pública, para que todas as pessoas possam circular ao longo de toda a 

vida com conforto, acessibilidade e democracia. Acerca disso, Gabrilli (2008, p. 

                                                           
19 O conceito de Desenho Universal desenvolveu-se entre os profissionais da área de 
Arquitetura na Universidade da Carolina do Norte-EUA, com o objetivo de definir um projeto de 
produtos e ambientes para ser usado por todos, na sua máxima extensão possível, sem 
necessidade de adaptação ou projeto especializado para pessoas com deficiência. Disponível 
em: <http://maragabrilli.com.br/wp-content/uploads/2016/01/universal_web-1.pdf>. Acesso em: 
20jun. 2015.  Em 2004 foi aprovado o Decreto Federal n° 5.296, que regulamenta as Leis n° 
10.048 en° 10.098/00, ambas de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências. Disponível 
em:<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/decreto%205296-2004.pdf>. Acesso em:.22 
jun. 2015.  

http://maragabrilli.com.br/wp-content/uploads/2016/01/universal_web-1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/decreto%205296-2004.pdf
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18) discute que “a idéia, é justamente, evitar a necessidade de ambientes e 

produtos especiais para pessoas com deficiências, assegurando que todos 

possam utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços construídos e 

objetos”. 

Nesse contexto, com intuito de tornar a acessibilidade mais centrada no 

ser humano e sua diversidade, definem-se sete princípios do Desenho 

Universal, apresentados a seguir, que passaram a ser mundialmente adotados 

e planejados em obras ou desenvolvimento de produtos, conforme assinala 

Gabrilli (2008, p. 12-17): 

 

Uso equitativo- São espaços, objetos e produtos que podem ser 
utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os 
ambientes iguais para todos. 
Uso flexível - Criar ambientes ou sistemas construtivos que permitam 
atender às necessidades de usuários com diferentes habilidades e 
preferências diversificadas [...] 
Uso simples e intuitivo - Permitir fácil compreensão e apreensão do 
espaço, independente da experiência do usuário [...] 
Informação de fácil percepção -Utilizar diferentes meios de 
comunicação, como símbolos, informações sonoras, táteis [...] 
Tolerância ao erro (segurança) - Considerar a segurança na 
concepção de ambientes e a escolha dos materiais de acabamento e 
demais produtos[...] 
Esforço físico mínimo -Dimensionar elementos e equipamentos para 
que sejam utilizados de maneira eficiente, segura, confortável e com 
o mínimo de fadiga [...] 
Dimensionamento de espaços para acesso e uso abrangente - 
Permitir acesso e uso confortáveis para os usuários, tanto sentados 
quanto em pé [...].   (grifos nossos) 

 
 

No caso brasileiro, ainda ressalta-se o Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH 3)21que, estruturado em eixos orientadores, define algumas 

diretrizes para assegurar o pleno desenvolvimento do cidadão. A Diretriz 10 do 

PNDH 3 trata da Garantia da Igualdade na Diversidade e apresenta como um 

de seus objetivos estratégicos a promoção e proteção legal dos direitos das 

pessoas, garantindo acessibilidade igualitária a todos. 

                                                           
21 O PNDH-3 incorpora resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e 
propostas aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas, promovidas desde 
2003 – segurança alimentar, educação, saúde, habitação, igualdade racial, direitos da mulher, 
juventude, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, meio ambiente etc. –, 
refletindo um amplo debate democrático sobre as políticas públicas dessa área. Disponível 
em:<http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/pdfs/programa-nacional-de-
direitos-humanos-pndh-3>. Acesso em: 22/06/2015. 
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Em seu bojo, a referida diretriz passa a contextualizar algumas ações 

programáticas que serão orientadoras das políticas e das práticas. Entre elas, 

podem ser destacadas: i) disseminar a utilização dos sistemas braile, tadoma, 

escrita de sinais e Libras tátil em todo o sistema de ensino; ii) instituir e 

implementar o ensino da Língua Brasileira de Sinais como disciplina curricular 

facultativa; iii) propor a regulamentação das profissões relativas à 

implementação da acessibilidade, tais como: instrutor de Libras, guia-intérprete, 

tradutor-intérprete, transcritor, revisor e ledor da escrita braile e treinadores de 

cães-guia. Essas ações são implementadas e acompanhadas por meio da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, do 

Ministério da Justiça, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da 

Educação (BRASIL, 2012). 

No documento orientador do Programa Incluir (BRASIL, 2012), que trata 

da acessibilidade na Educação Superior, encontra-se uma definição 

semelhante, que menciona que o termo acessibilidade refere-se à condição 

para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, bem como das edificações, dos serviços 

de transporte e dos dispositivos sistemas e meios de comunicação e 

informação. 

Além da estrutura arquitetônica, os principais entraves em relação ao 

acesso e permanência no ensino superior, na concepção de Almeida, Bellosi e 

Ferreira (2015, p. 646), “se interpõe pelas especificidades manifestas por 

diversas necessidades, pelas exigências de autonomia dos discentes [...]”, e 

ainda,“pela falta de recursos tecnológicos acessíveis, pelo número limitado de 

profissionais especializados[...].”. 

De modo a transpor todas as limitações que possam comprometer a 

acessibilidade, faz-se necessário acionar os conceitos de autonomia e 

independência, considerando a diversidade humana e o respeito pelas 

singularidades, e também acolher todas as pessoas sem discriminação.  

 

2.2. MARCOS LEGAIS NA CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS QUE ENVOLVEM 

A LIBRAS E O DESENVOLVIMENTO DO SUJEITO SURDO 
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No contexto brasileiro, a Língua de Sinais foi oficializada como veículo 

de expressão e comunicação por meio da Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 

2002, sendo que tal marco propiciou novos direcionamentos na formação 

discente e docente e no reconhecimento pela sociedade das singularidades da 

comunidade surda. O Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005, 

regulamentou a Lei n.º 10.436/2002, e o art. 18 da Lei n.º 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, esclarece o conceito de pessoa surda ao explicitar que 

“considera-se 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” 

(BRASIL, 2005).   

O Decreto n.º 5.626/2005 é considerado um marco na educação de 

surdos, pois regulamentou a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como língua 

de instrução e previu adaptações na escola e no currículo, as quais 

impulsionaram um projeto educacional para surdos. Tal documento contém 

nove capítulos que discorrem a respeito da surdez e dos deficientes auditivos, 

da inclusão da disciplina de Libras nos cursos de graduação, da formação do 

professor e do instrutor de Libras, da difusão da condição bilíngue e pelo direito 

desta população comunicar-se em Libras em diferentes espaços sociais, da 

formação dos Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais (TILS), até a 

garantia de direito à educação e à saúde e o papel do poder público (BRASIL, 

2005). 

A partir desse decreto, um novo horizonte se apresentou, desde o direito 

dos surdos terem uma educação bilíngue, na qual o currículo lhes seja 

proporcionado em Língua de Sinais, até o ensino da Língua Portuguesa escrita 

como segunda língua, com a consequente adoção de “mecanismos alternativos 

para a avaliação de conhecimentos expressos em Libras” (Capítulo IV, Seção1, 

VII). Além disso, essa ordem determina um conjunto de medidas para serem 

cumpridas pelos cursos de formação de professores e pelas escolas de Ensino 

Fundamental, Médio e Superior, a fim de que a condição bilíngue da pessoa 

surda seja respeitada e o direito a processos de educação diferenciados lhes 
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sejam garantidos com base em sua singularidade linguística (SOUZA, 2006, p. 

269). 

O Decreto n.º 5.626/2005 também enfatiza que “as pessoas surdas terão 

prioridade” (BRASIL, 2005, s/p.), no que refere à formação para ministrar a 

disciplina de Libras. Caso “não haja docente com título de pós-graduação ou de 

graduação em Libras para o ensino dessa disciplina em cursos de educação 

superior” (Idem, 2005, s/p.), deve ser ministrado por profissionais com perfis 

específicos, sendo que o professor bilíngue constitui um dos perfis aceitos, 

desde que tenha “pós-graduação ou formação superior e com certificado obtido 

por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da 

Educação” (Idem, 2005, s/p.). 

Com relação à educação bilíngue, tal decreto salienta que:  

Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela 
educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com 
deficiência auditiva, por meio da organização de: 
I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e 
ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental; 
II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, 
abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino 
fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes 
das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade 
linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de 
tradutores e intérpretes de Libras – Língua Portuguesa. 
§ 1.º São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue 
aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da Língua 
Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento 
de todo o processo educativo (BRASIL, 2005, s/p). 

 

Cabe destacar que, assim como a Lei 10.436/02, esse decreto 

impulsionou a política educacional inclusiva e garantiu aos sujeitos surdos o 

direito e o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio 

legal de expressão e comunicação (BRASIL, 2002) e, como decorrência, o 

desenvolvimento de práticas de ensino nos espaços escolares que garantam 

uma educação bilíngue (BRASIL, 2005). 

Em termos gerais, a educação bilíngue para surdos considera que, 

inicialmente, os surdos devem apropriar-se da língua de sinais como primeira 

língua (L1), a partir das relações sociais estabelecidas, preferencialmente, com 

surdos adultos usuários da língua que serão participantes ativos do processo 
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educacional de seus pares. Na falta desse profissional, é prevista na legislação 

a participação de adultos ouvintes bilíngues usuários de Libras-Língua 

Portuguesa, com formação/certificação de proficiência em Libras.  

Ainda de acordo com o documento citado, atualmente nos cursos de 

licenciaturas há obrigatoriedade em ofertar a Libras como disciplina curricular, 

contemplando a educação inclusiva e o ensino dessa língua. Isso se replica 

também aos cursos de magistério em nível de Ensino Médio e cursos de 

Fonoaudiologia, conforme prevê o documento: 

 

 Art. 9
o
  A partir da publicação deste Decreto, as instituições de 

ensino médio que oferecem cursos de formação para o magistério na 
modalidade normal e as instituições de educação superior que 
oferecem cursos de Fonoaudiologia ou de formação de professores 
devem incluir Libras como disciplina curricular, nos seguintes prazos 
e percentuais mínimos: 
I -  até três anos, em vinte por cento dos cursos da instituição; 
II -  até cinco anos, em sessenta por cento dos cursos da instituição; 
III -  até sete anos, em oitenta por cento dos cursos da instituição; e 
IV -  dez anos, em cem por cento dos cursos da instituição (BRASIL, 
2005). 
 
 

O Decreto nº 5.626/2005 indica, em seu Capítulo VI, art. 22, § 1.º, a 

caracterização de escolas bilíngues:  

São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas 
em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam 
línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o 
processo educativo das diferentes áreas do conhecimento, cientes da 
singularidade lingüística dos alunos surdos, bem como com a 
presença de tradutores e intérpretes de LIBRAS – Língua Portuguesa 
(BRASIL, 2005, s/p.). 

 

 

Conforme exposto, para alunos surdos a natureza prática da proposta da 

inclusão escolar evidencia o bilinguismo, a exemplo do documento elaborado 

pela Portaria n.º 555/2007, prorrogado pela Portaria n.º 948/2007, entregue ao 

Ministro da Educação em 07 de janeiro de 2008, que preconiza que a inclusão 

dos alunos surdos requer o respeito a sua condição bilíngue e se processará 

na educação bilíngue, quer dizer, a primeira língua será a Libras (L1) e a 

segunda, a Língua Portuguesa na modalidade escrita (L2) (BRASIL, 2008). 
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O bilinguismo, segundo o referido documento, constitui a forma de 

desenvolver a educação formal ocorrida no espaço do ensino regular e no 

atendimento educacional especializado (AEE), como apoio à especificidade 

dos surdos, e deve ser ofertado tanto na modalidade oral e escrita quanto na 

Língua de Sinais (BRASIL, 2008).  

Fernandes e Moreira (2014, p. 62) esclarecem que 

[...] o problema que se observa é a ambígua representação dos 
surdos que circula no conjunto desses documentos oscilando em um 
pêndulo discursivo que ora balança para uma categorização que 
toma os surdos como integrantes de um grupo cultural por falarem 
uma língua própria (a Libras), e ora os classifica como estudantes 
com deficiência, cujo tratamento diferenciado exigiria recursos de 
acessibilidade e atendimento educacional especializado (AEE) para 
ter garantida uma aprendizagem significativa, na qual a Libras 
figuraria como um recurso educacional. 

 

Conforme o documento Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008,  

Para o ingresso dos alunos surdos nas escolas comuns, a educação 
bilíngue – Língua Portuguesa/Libras desenvolve o ensino escolar na 
Língua Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para alunos 
surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua 
Portuguesa e o ensino da Libras para os demais alunos da escola. O 
atendimento educacional especializado para esses alunos é ofertado 
tanto na modalidade oral e escrita quanto na língua de sinais. Devido 
à diferença lingüística, orienta-se que o aluno surdo esteja com outros 
surdos em turmas comuns na escola regular (BRASIL, 2008 p. 11). 

 

Nesse sentido, o perceptível fortalecimento dos movimentos surdos 

resultou em políticas públicas instituídas, que passaram a assegurar a 

escolaridade formal aos alunos surdos. No entanto, é necessário ter um olhar 

crítico sobre como as legislações são efetivadas no Brasil. Andreis-Witkoski 

(2012, p. 18) alerta que “apenas o reconhecimento legal não é suficiente para 

alterar as concepções preconceituosas em relação à Língua de Sinais [...]”, 

pois a Libras ainda não desfruta do mesmo prestígio linguístico que as línguas 

orais. 

No contexto da Educação Inclusiva, os profissionais com formação em 

Libras, conforme afirmado no documento denominado Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, são definidos como 
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um recurso educacional especializado. Isso, então, pressupõe que cada aluno 

incluído necessita do apoio de um profissional com formação em Libras, o que 

foi reafirmado no Decreto n.º 7.611, de 2011 (BRASIL, 2011).  

Nesse sentido, a descrição do art. 3.º define como objetivos do 

atendimento educacional especializado: “I - prover condições de acesso, 

participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio 

especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes”, no 

caso da educação dos surdos, por intermédio do professor bilíngue, 

especializado em educação bilíngue, e dos instrutores e professores surdos de 

Libras. Com relação aos alunos “matriculados na rede pública de ensino 

regular”, o Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais/Língua Portuguesa (TILS) 

constitui o apoio especializado.Na política a oferta do professor AEE para 

ensino do português e o TILs são considerados garantias para a 

aprendizagem, porém se equivocam na medida em que coloca esse serviço em 

caráter complementar e não no fluxo comum da formação educacional. Não 

haveria necessidade de frequentar o contra turno se a escola de fato permitisse 

o acesso ao currículo na sua L1. 

O processo de ordenamento legal, relacionado ao ensino da disciplina 

de Libras nos cursos de formação de professores, recebe uma deferência 

especial na recente Resolução n.º 2, de 1º de julho de 2015, a qual institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior para 

os cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura e para a formação continuada. O art. 3°, § 6º, 

estabelece que 

o projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da 
articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de 
educação básica, envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e 
distrital permanentes de apoio à formação docente, em regime de 
colaboração, e deve contemplar: que: 

 V ‐ a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e 
da capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos 
fundamentais da formação dos professores, e da aprendizagem da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) (BRASIL, 2015, s/p.). 

 

Os estudos e as reflexões, após a homologação de tal resolução, 

convergem na preocupação de assegurar os direitos adquiridos pelos surdos 
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por meio de lutas e embates seculares, na defesa de constatar que os alunos 

surdos têm o direito de aprender a partir de duas línguas, ou seja, a Língua de 

Sinais e a Língua Portuguesa.  

Conforme esclarece Lacerda (2000), muitas das lutas da comunidade 

surda consistem no fato de que suas diferenças linguísticas não são 

respeitadas. Assim, o processo de inclusão escolar, como está acontecendo 

atualmente, em geral não atende as necessidades dos surdos, pois apenas o 

acesso às informações em Libras não assegura o aprendizado desses alunos.  

Na verdade, a inclusão escolar dos surdos demonstra a necessidade de 

revisão nos referenciais da educação brasileira.  

A partir das discussões a respeito das escolas bilíngues para surdos, 

pode-se perceber que nos últimos anos houve um avanço nas conquistas das 

comunidades surdas brasileiras, avanço esse reafirmado no recente 

documento representado pela Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência), no Capítulo IV, do Direito à Educação, em seu art. 28: 

Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 
incentivar, acompanhar e avaliar: IV - oferta de educação bilíngue, em 
Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua 
portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e 
em escolas inclusivas; [...] XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema 
Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a 
ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua 
autonomia e participação. 

 
 

Apesar dessas proposições já aparecerem nos documentos legais, cabe 

indagar a respeito desses desafios e problemáticas na vida prática das 

pessoas surdas. Dessa forma, como é possível assegurar os direitos à 

educação dos surdos, com acesso e permanência na escola, para seu o 

desenvolvimento cognitivo, social, cultural, entre outros pontos citados nos 

documentos educacionais?  As leis pontuam que os sujeitos surdos têm o 

direito de ter junto a si profissionais com conhecimentos específicos no ensino 

da Língua Brasileira de Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade escrita 

como segunda língua, entre outros conhecimentos relacionados às 

especificidades dos surdos. Porém, para grande parte da população surda, isso 

ainda não é uma realidade. 
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Portanto, ao situar os marcos legais que delimitam a Libras no contexto 

educacional brasileiro, fica evidente que estes acabam por orientar ações e 

propostas quanto aos processos formativos e de atuação dos profissionais, em 

especial do sujeito surdo.  Tais propostas podem ser percebidas no enfoque da 

formação e atuação de profissionais numa perspectiva de educação bilíngue, 

ou seja, o professor e instrutor de Libras, o professor bilíngue e o tradutor 

intérprete de Língua de Sinais. Esses profissionais e seus papéis serão 

discutidos a seguir, com o intuito de destacar o alcance das atuais legislações 

e sua interferência no campo da prática. 

Com relação ao professor e instrutor de Libras, o Capítulo III do 

Decreto n.º 5.626/2005, que refere à formação do professor de Libras e do 

instrutor de Libras, determina em seu art. 4.ºque 

 

a formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do 
ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve 
ser realizada em nível superior, em curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua 
Portuguesa como segunda língua (BRASIL, 2005, s/p). 

 

No contexto educacional, a figura do professor ou do instrutor surdo de 

Libras é nova, e em termos processuais e históricos a inserção desse 

profissional coincide com o ingresso dos surdos no Ensino Superior e com o 

teor do art. 5.º documento citado acima: 

 

A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil 
e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em 
curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e 
Língua Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, 
viabilizando a formação bilíngüe. 
§ 1.º Admite-se como formação mínima de docentes para o ensino de 
Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, 
a formação ofertada em nível médio na modalidade normal, que 
viabilizar a formação bilíngue. 
 

 

Ainda, o art. 6.º do referido decreto afirma que 

 

A formação de instrutor de Libras, em nível médio, deve ser realizada 
por meio de: 
 I - cursos de educação profissional; 
 II - cursos de formação continuada promovidos por instituições de 
ensino superior; e 



62 

 

 III - cursos de formação continuada promovidos por instituições 
credenciadas por secretarias de educação. 
 § 1º A formação do instrutor de Libras pode ser realizada também 
por organizações da sociedade civil representativa da comunidade 
surda, desde que o certificado seja convalidado por pelo menos uma 
das instituições referidas nos incisos II e III. 
 
 

Portanto, há necessidade desde a educação infantil que os alunos 

tenham acesso a professores bilíngues e instrutores de Libras e TILS.  A 

apropriação do conhecimento por parte dos sujeitos surdos será possível se 

forem expostos a usuários competentes da Língua de Sinais, ou seja, desde 

que convivam e interajam com pessoas proficientes nessa língua.   No entanto, 

faz-se necessário ressaltar que essa realidade se encontra em um período de 

transição e precisa do envolvimento de vários setores da sociedade para sua 

efetivação.  

As instituições escolares brasileiras partem de uma perspectiva 

monolíngue, e cabe à comunidade escolar buscar estratégias diversas para 

cumprir seu papel de educar a todos, pois, assim, será possível trilhar novos 

caminhos rumo a uma educação bilíngue de qualidade.  Conforme afirma o 

documento do MEC denominado Educação infantil: saberes e práticas da 

inclusão: dificuldades de comunicação e sinalização: surdez (BRASIL, 2006, p. 

24), “na educação infantil, o professor deve recorrer ao estímulo visual, desde a 

pintura, o alarme de luz, a campainha luminosa, o painel legendado, o 

computador com tela de apresentação onde poderá aparecer a língua de 

sinais”. O professor precisa organizar centros de atividades, que nada mais são 

do que uma área da sala de aula onde são oferecidos materiais baseados em 

uma área de conteúdo ou tópico, para estimular a aprendizagem da criança. 

 O documento estabelece, ainda, algumas funções para o instrutor surdo 

de Libras na Educação Infantil,  

 

Professor surdo: - ser regente de turmas de creche ou pré-escolas, 
desenvolvendo o currículo em LIBRAS; - proporcionar ao aluno com 
surdez a aquisição da LIBRAS; - participar do apoio pedagógico ao 
aluno na sala de apoio ou sala de recursos; -desenvolvendo 
atividades como contar histórias, ler poesias e ensinar brincadeiras; - 
auxiliar na construção da identidade da criança com surdez, servindo 
como modelo; - ensinar LIBRAS para as crianças ouvintes, 
funcionários e toda comunidade escolar; - auxiliar os professores 
ouvintes regentes das turmas que têm alunos com surdez; - 
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participar, juntamente com o professor ouvinte, de encontros, eventos 
e reuniões na comunidade escolar (BRASIL, 2006, p. 24). 
 
 

Com relação ao trabalho do professor surdo no Ensino Superior, 

enfatizado neste trabalho, cabe esclarecer que as Instituições de Ensino 

Superior (IES) vêm se organizando, gradativamente, para a inserção dos 

professores surdos para o ensino da disciplina de Libras com o objetivo de 

atender às especificações do Decreto n.º 5.626/2005, uma vez que os arts. 7.º 

e 8.º desse documento orientam que nos próximos dez anos, caso não haja 

docente com título de pós-graduação ou de graduação em Libras para o ensino 

dessa disciplina em cursos de Educação Superior, ela poderá ser ministrada 

por profissionais que apresentem pelo menos um dos seguintes perfis: 

 

I - professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-
graduação ou com formação superior e certificado de proficiência em 
Libras, obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da 
Educação;  
II - instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível 
médio e com certificado obtido por meio de exame de proficiência em 
Libras, promovido pelo Ministério da Educação; 
§ 2º A partir de um ano da publicação deste Decreto, os sistemas e 
as instituições de ensino da educação básica e as de educação 
superior devem incluir o professor de Libras em seu quadro do 
magistério.  
Art. 8º O exame de proficiência em Libras, referido no art. 7º deve 
avaliar a fluência no uso, o conhecimento e a competência para o 
ensino dessa língua (BRASIL, 2005, s/p.). 

 

 

Filietaz e Tsukamoto (2011) mencionam que a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), em 2006, começou a ofertar o curso à distância de 

licenciatura em Letras-Libras. O propósito do curso é capacitar professores 

para atuar como docentes de Libras. De início, a UFSC ofertou esse curso em 

nove polos de ensino e para quatrocentos e noventa e cinco (495) alunos, 

dando preferência às pessoas surdas. Em 2008, foi incluída a habilitação de 

bacharel em Tradução e Interpretação de Língua de Sinais. Um ano depois, 

começou o curso presencial de Letras-Libras na UFSC. Como um fato 

histórico, os alunos surdos que ingressaram no curso concluíram a licenciatura 

em Letras-Libras no ano de 2010. 
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Em 2015, a Universidade Federal do Paraná (UFPR), campus Curitiba, 

ofertou o Curso de Letras/Libras na modalidade presencial. O processo seletivo 

para tal curso foi realizado por meio de uma prova em Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), visualizada a partir de vídeos. O Letras/Libras consiste em um 

curso de graduação, com opção de licenciatura, para quem quer ensinar 

Libras. O licenciado poderá lecionar como professor de Libras como primeira 

língua para surdos nos Ensinos Fundamental e Médio, ou como professor de 

Libras como segunda língua para ouvintes desde o nível fundamental até o 

nível superior de ensino, conforme previsto no Decreto n.º 5.626/2005. 

Como exposto no Capítulo III desse decreto, o licenciado surdo, 

prioritariamente, poderá atuar como professor de Libras na primeira língua para 

surdos, nos níveis do Ensino Fundamental e Médio, ou como professor de 

Libras como segunda língua para ouvintes desde o nível fundamental até o 

nível superior de ensino. Já o profissional formado em Bacharelado em Letras-

Libras, este poderá atuar como intérprete em salas de aula, em reuniões e 

conferências, na tradução de textos técnicos e literários e na revisão e 

preparação de textos. (BRASIL, 2005) 

Outro profissional que é destacado pelo decreto é o professor bilíngue. 

Desde meados de 1990, a função do professor especializado que atuava com 

surdos, nos atendimentos educacionais especializados ou em salas específicas 

para alunos surdos, tem sofrido transformações em decorrência das mudanças 

das abordagens educacionais. Antes de instituir o direito linguístico dos surdos, 

os professores especialistas22 não necessitavam de uma graduação em Ensino 

Superior, muito menos do conhecimento em Libras.   

No contexto de educação bilíngue, percebe-se a importância da 

presença de professores bilíngues, os quais necessitam possuir proficiência 

tanto na Língua de Sinais, quanto na Língua Portuguesa. Conforme esclarece 

Quadros (2006, p. 9), “Esses professores dão aula no ensino fundamental, 

ministram aulas na rede regular de ensino, ou em turmas em que a língua de 

                                                           
22

O professor especialista, dada a sua condição, atuava em instituições especializadas, em 
Centros Educacionais, em Escolas Básicas na Modalidade de Educação Especial, em salas 
multifuncionais, no ensino itinerante, enfim, atende os alunos da Educação Especial como 
apoio educacionalespecializado.   
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instrução é a língua de sinais, ou são professores em escolas regulares de 

surdos [...]”. Geralmente, os professores bilíngues não são falantes nativos da 

Língua Brasileira de Sinais e a utilizam com as crianças surdas somente no 

contexto educacional.  

 Segundo Fernandes (2003, p. 67), “[...] apenas 7% dos professores de 

surdos possuem conhecimento lexical e gramatical aprofundado da Libras e 

mais de 90% possuem um nível de conhecimento linguístico entre regular e 

insuficiente”. No ano de 2005, a maioria dos professores que atuavam com 

alunos surdos continuavam a usar apenas a oralidade em suas aulas, 

inserindo, vez por outra, alguns sinais da Libras em suas explicações. Na 

verdade, utilizavam o português sinalizado23. Vale lembrar que a Língua de 

Sinais é uma segunda língua para esse docente, portanto não basta conhecer 

vocábulos ou sinais isolados, pois ele necessita, de fato, compreender e 

vivenciar essa língua. 

Atualmente, com a disseminação da Língua de Sinais, por meio da 

obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de formação docente e com 

a oferta de cursos de pós-graduação (Lato Sensu) em Língua de Sinais, essa 

realidade vem mudando, mas pode-se considerar que o período histórico 

vivenciado ainda é de transição, saindo de um contexto de Comunicação 

Total/Bimodalismo para a proposta de Educação Bilíngue.  

O documento elaborado pelo MEC (BRASIL, 2006, p. 24-25) considera 

que o professor bilíngue ouvinte necessita 

 

- ser regente de turmas de creche ou pré-escola, desenvolvendo o 
currículo, utilizando a língua de sinais e facilitando o acesso e 
apropriação da língua portuguesa escrita; - oferecer apoio 
pedagógico aos demais professores regentes quanto ao 
planejamento, execução, avaliação do processo educativo que 
envolva crianças surdas; - participar de encontros, eventos e reuniões 
na comunidade escolar, e com a coordenação da educação especial; 
- participar do apoio pedagógico ao aluno na sala comum, na sala de 
apoio ou na sala de recursos; - desenvolver atividades que favoreçam 
a interação surdo-ouvinte e a participação da criança com surdez em 
atividades cívicas ou comemorativas da escola; - proporcionar ao 

                                                           
23

 Em relação ao termo “português sinalizado”, Fernandes (2006) destaca que a ordem dos 
elementos que constituem uma oração na Língua de Sinais “em nada a lembra a lógica da 
Língua Portuguesa”, sendo esta característica considerada como a principal dificuldade para a 
aprendizagem de Libras por aprendizes ouvintes, tendo em vista que a tendência é “pensar na 
ordem das palavras no Português e sinalizar nessa estrutura, produzindo o que se denomina 
“Português sinalizado””. 
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aluno com surdez o aprendizado da língua portuguesa como segunda 
língua, atendo-se a aspectos pragmáticos e funcionais da linguagem. 

 

O entendimento exposto a partir do Decreto n.º 5.626/2005, conforme 

anteriormente já apresentado, permite destacar que o professor bilíngue é 

definido como aquele que ministra aula em Libras, em torno das disciplinas da 

sua área de graduação inicial.  Segundo Quadros (2006, p. 19) “[...] a educação 

bilíngue depende da presença de professores bilíngues. Assim, pensar em 

ensinar uma segunda língua, pressupõe a existência de uma primeira língua”. 

Esse profissional deverá ter clareza da necessidade de ter proficiência em 

Língua de Sinais, no entanto essa fluência ocorrerá à medida que estiver 

constantemente em contato com a comunidade usuária, ou seja, com a 

comunidade surda.  

Antes de falar propriamente da figura do Tradutor/Intérprete de 

Língua de Sinais, é preciso esclarecer que não obstante a legislação 

assegurar a Libras no currículo e indicar que ela seja a língua de instrução para 

os surdos na escola, ainda hoje é comum que as situações de interação entre 

professores ouvintes e alunos surdos ocorram de forma monolíngue, isto é, em 

geral a interação ocorre somente por meio da Língua Portuguesa oral. 

(ANDREIS- WITKOSKI, 2012).  Desse modo, a figura do profissional Tradutor e 

Intérprete de Língua de Sinais/Língua Portuguesa (TILS) surge como uma 

possibilidade de apoio à escolarização de alunos surdos, sem prejuízos ao 

acesso ao conhecimento socializado nesse espaço. 

Nessa trajetória, devido aos resultados da legalização do Decreto n.º 

5.626/05, os TILS reivindicaram os seus direitos de exercer sua função como 

profissionais. Essa ação implicou a Lei n.º 12.319/2010, que regulamentou o 

exercício da profissão de TILS e atribuiu a esse profissional, por meio do art. 

2.º, a competência “para realizar interpretação das 2 (duas) línguas de maneira 

simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras 

e da Língua Portuguesa” (BRASIL, 2010).  

 Na realidade da legalização da Língua de Sinais como o meio de 

expressão dos surdos, o tradutor intérprete aparece como uma figura que 

garantirá para esses alunos o acesso aos conhecimentos acadêmicos. Para 
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exercer a função de TILS, o Capítulo V do Decreto n.º 5.626/2005 descreve a 

necessidade de que esse profissional tenha formação em curso superior de 

Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras-Língua Portuguesa. 

Também, prevê que a formação em nível médio se dará por meio de: cursos de 

educação profissional; cursos de extensão universitária; e cursos de formação 

continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições 

credenciadas por secretarias de educação. Poderão ocorrer em “organizações 

da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o 

certificado seja convalidado por uma das instituições oficializadas” (BRASIL, 

2005). 

O decreto contempla, inclusive, o momento atual da falta de TILS 

graduados no Ensino Superior no mercado de trabalho, e diz que 

 

caso não haja pessoas com a titulação exigida para o exercício da 
tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, as 
instituições federais de ensino devem incluir, em seus quadros, 
profissionais com o seguinte perfil: 
I - profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência 
em Libras para realizar a interpretação das duas línguas, de maneira 
simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de 
proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para atuação 
em instituições de ensino médio e de educação superior (BRASIL, 
2005). 

 

 Em 06 de julho de 2015 foi decretada a Lei n.º 13.14624, que em seu inc. 

I, § 2.º do art. 28, descreve que: 

 

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica 
devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de 
proficiência na Libras; 
II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa 
de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-
graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, 
prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras (BRASIL, 
2015, s/p.). 
 
 

                                                           
24

O Decreto nº 5.626/05, que antecedeu a essa lei, preconizou a formação desse profissional 

em nível superior, embora não invalide a formação em nível médio por considerar as amplas 
possibilidades de atuação desse profissional.Além da discussão da formação do TILS, tanto no 
Ensino Médio quanto no Ensino Superior, faz-se necessário a implementação de formações 
específicas conforme aárea de atuação, possibilitando uma melhor qualidade no processo de 
tradução e interpretação desse profissional. 
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A mesma prerrogativa é válida para os profissionais ouvintes, de nível 

médio, e para profissional surdo, o qual deve ter a “competência para realizar a 

interpretação de línguas de sinais de outros países para a Libras, para atuação 

em cursos e eventos” (Idem, 2005). Está previsto no Decreto n.º 5.626/2005 

que o exame nacional de proficiência em tradução e interpretação de 

Libras/Língua Portuguesa-PROLIBRAS deve ser realizado anualmente e 

organizado pelos órgãos legalizados pelo Ministério da Educação.  

A Lei n.º 12.319/10 ainda ressalva, no art. 4.º, que a formação 

profissional do tradutor e intérprete de Libras-Língua Portuguesa, em nível 

médio, deve ocorrer em cursos de educação profissional reconhecidos pelo 

Sistema, cursos de extensão universitária e cursos de formação continuada. A 

lei estabelece também, em seu art. 5.º, que o credenciamento deve ser 

realizado pela comunidade surda, ou seja, que o certificado seja convalidado 

por uma das instituições credenciadas, para a realização do exame de 

proficiência em Libras: 

 

Parágrafo único.  O exame de proficiência em Tradução e 
Interpretação de Libras - Língua Portuguesa deve ser realizado por 
banca examinadora de amplo conhecimento dessa função, 
constituída por docentes surdos, linguistas e tradutores e intérpretes 
de Libras de instituições de educação superior (BRASIL, 2010, s/p). 
 
 

Outrossim, no art. 6.º, refere-se às atribuições do tradutor e intérprete, 

no exercício de suas competências de:  

 

I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, 
surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras 
para a língua oral e vice-versa; II - interpretar, em Língua Brasileira de 
Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e 
culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis 
fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos 
conteúdos curriculares (BRASIL, 2010, s/p). 

 

 E aponta para atuação em outras instâncias sociais: 

 

III - atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino 
e nos concursos públicos; IV - atuar no apoio à acessibilidade aos 
serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e repartições 
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públicas; e V - prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em 
órgãos administrativos ou policiais (BRASIL, 2010, s/p). 
 

 

Ao referir-se à inclusão de alunos surdos, Famularo (1999) aponta como 

apoio especializado o TILS e afirma que, quando o insere na sala de aula, 

abre-se a possibilidade de aluno surdo ter acesso às informações escolares em 

sinais, por intermédio de uma pessoa com competência nessa língua. 

Percebe-se pelo que foi apresentado até o momento, que o processo de 

formação dos profissionais que atuam no contexto da educação bilíngue é 

bastante promissor. A partir das legislações citadas, notam-se importantes 

iniciativas por parte de instituições de ensino, como a oferta de cursos 

superiores para formação tanto do professor de Libras quanto para o tradutor e 

intérprete. Além disso, também se pode observar a inclusão de professores 

surdos atuando dentro das universidades, o que pode ser considerado um fato 

inédito, uma vez que até recentemente os surdos nem sequer tinham acesso 

ao Ensino Superior e agora já existem vários profissionais atuando dentro das 

IES.  

Embora, essas discussões a respeito do direito linguístico dos surdos à 

Língua de Sinais e às escolas bilíngues sejam notórias nas leis e decretos, 

vários estudos, referidos a seguir, demonstram que na prática a realidade dos 

surdos é outra. Muitas escolas apresentam-se sem as devidas condições para 

realizar as adequações curriculares necessárias para a inclusão escolar dos 

surdos e, principalmente, em assegurar as informações acadêmicas em Libras 

por meio da mediação do Tradutor e Intérprete em Língua de Sinais e Língua 

Portuguesa (TILS), pois a demanda desses profissionais não é suficiente para 

atender os surdos inseridos no ensino regular.  

Pesquisadores como Andreis-Witkoski (2012), Filietaz; Tsukamoto 

(2011), Guarinello et al (2009), Lacerda (2009), Guarinello (2007), Quadros 

(2007), Filietaz (2006), entre outros, analisam a realidade escolar dos alunos 

surdos inseridos no ensino regular e apontam que as maiores dificuldades 

encontram-se no interior das escolas, pela falta de recursos tecnológicos e 

humanos, pela falta de flexibilização curricular, por problemas na formação 

docente, pelo fato de muitos docentes não terem um entendimento a respeito 
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da inclusão e de seus desdobramentos, entre tantas outras dificuldades que 

ocorrem tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas  

No Brasil, ainda se observa que as instituições de ensino estão 

fortemente arraigadas em uma concepção monolíngue, na qual há 

predominância e o uso de apenas uma língua, o que sem dúvida nenhuma 

prejudica os surdos com relação a sua condição linguística e sua inserção 

social (ANDREIS-WITKOSKI, 2012). 

Em oposição a tal perspectiva, Andreis-Witkoski (2012, p. 102) destaca 

que a educação bilíngue é direito dos surdos e que para que tal educação 

ocorra, deveriam existir escolas de surdos, nas quais houvesse um ambiente 

bilíngue que priorizasse as relações de ensino e aprendizagem e as que as 

singularidades linguísticas dos surdos fossem respeitadas. 

Andreis-Witkoski (2013) sinaliza, ainda, uma questão pertinente ao 

afirmar que, indiscutivelmente, é crucial o momento em que debates se acirram 

envolvendo a discussão dos ideais pensados para a área da educação de 

surdos. Isso decorre do entendimento de que estes ideais se constituem: 

 

Num campo de negociação política e de poderes, hierarquicamente, 
não simétrico. No entanto, diante do forte movimento da comunidade 
surda é possível vislumbrar suas primeiras conquistas legítimas, a 
criação da escola bilíngue supracitada e o estabelecimento de 
políticas públicas educacionais com diretrizes que vão ao encontro 
dos seus anseios [...] (ANDREIS-WITKOSKI, 2013, p. 97). 
 

  

Portanto, percebe-se que a partir do que foi discutido até o momento, 

que a educação bilíngue, já assinalada em leis e decretos, ainda não é uma 

realidade para a maior parte dos surdos brasileiros. Conforme assinala 

Behares (1993), a transição para a educação bilíngue significa uma mudança 

ideológica com relação à surdez e não apenas uma mudança metodológica do 

ensino e aprendizagem de uma língua.  A proposta de educação de surdos, 

desse modo, só será efetivada em um ambiente bilíngue, onde os alunos terão 

a possibilidade de estabelecer-se enquanto sujeitos usuários da Língua de 

Sinais, considerando-a como sua primeira língua. 

A apropriação da Língua de Sinais, desde a mais tenra idade, possibilita 

às crianças surdas agilidade e naturalidade na demonstração de seus 
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sentimentos, desejos e necessidades. Viabiliza, inclusive, a estruturação do 

pensamento e da cognição e, ainda, uma interação social, ativando 

consequentemente o desenvolvimento da linguagem (BRASIL, 2006). 

Tais discussões sinalizaram para o percurso da caminhada 

metodológica, como forma de explicar e justificar o processo investigativo, 

cujos encaminhamentos são apresentados a seguir. 
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CAPÍTULO 3 

A CAMINHADA METODOLÓGICA: PRESSUPOSTOS QUE SUSTENTAM A 

PESQUISA 

 

Este capítulo tem como propósito apresentar a caminhada metodológica 

desta pesquisa de modo a explicitar os procedimentos de investigação 

adotados. Para tanto, são detalhados os encaminhamentos tomados desde o 

processo de planejamento e organização da investigação até os contatos com 

o campo da pesquisa e com acoleta de informações junto aos participantes do 

estudo, bem como o processo de tratamento dos materiais dados. 

Com o intuito de explicitar as opções tomadas quanto à definição das 

abordagens da pesquisa, este capítulo apresenta, inicialmente, as concepções 

em torno da pesquisa qualitativa pautada em uma abordagem sócio-histórica. A 

pesquisa é descritiva e pauta-se no método da História Oral, por meio do qual 

seis professores surdos que atuam no Ensino Superior, em duas IES federais 

localizadas no Estado do Paraná, refletem sobre sua história, principalmente 

com relação às influências advindas das instituições sociais e da Língua de 

Sinais no seu processo de desenvolvimento como profissional docente atuando 

no Ensino Superior. 

 Para a consecução dos propósitos desta investigação, busca-se tecer 

uma breve caracterização do campo da pesquisa e dos sujeitos envolvidos, 

com o intuito de situar o perfil destes participantes e o espaço das duas IES 

federais em que atuam. Tais dados foram obtidos por meio da documentação 

dessas IES, em específico no que diz respeito aos processos de inserção do 

professor surdo em seus contextos acadêmico-profissionais. 

 

3.1 A PESQUISA QUALITATIVA E O ENFOQUE HISTÓRICO-SOCIAL 

 

A metodologia escolhida para a realização deste estudo buscou os 

pressupostos teóricos pautados na pesquisa com abordagem qualitativa. Esse 

método foi adotado porque “defende uma visão holística dos fenômenos, isto é, 

que leve em conta todos os componentes de uma situação em suas interações 

e influências recíprocas” (GATTI e ANDRÉ, 2010, p. 30). As referidas autoras 
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argumentam que esse tipo de pesquisa se “consolidou para responder ao 

desafio da compreensão dos aspectos formadores/formantes do humano, de 

suas relações e construções culturais, em suas dimensões grupais, 

comunitárias e pessoais” (Ibid, p. 30).   

Na concepção de Triviños (2009), a pesquisa qualitativa envolve os 

pressupostos que servem de alicerce à vida das pessoas. Nesse aspecto, 

imbrica-se com os diferentes sujeitos, de modo a possibilitar o desvelamento 

de suas percepções, experiências, envolvimentos e distanciamentos com uma 

determinada situação. Contudo, a análise promovida em torno da pesquisa 

qualitativa deve ultrapassar os limites das manifestações dos sujeitos e buscar 

os significados que elas produzem. 

Freitas (2002, p. 25), ampliando a reflexão sobre as concepções que 

orientam a abordagem qualitativa, pondera que “produzir um conhecimento a 

partir de uma pesquisa é, pois, assumir a perspectiva da aprendizagem como 

processo social compartilhado e gerador de desenvolvimento”. 

Nesse sentido, a investigação aqui proposta será pautada por uma 

práxis25 com aportes na abordagem sócio-histórica, considerando o resgate da 

trajetória histórico e cultural sobre a concepção educacional direcionada à 

pessoa surda. Sob esse enfoque, percebe-se que “trabalhar com a pesquisa 

qualitativa numa abordagem sócio-histórica pressupõem compreender os 

eventos investigados, descrevendo-os e procurando as suas possíveis 

relações, integrando o individual com o social” (FREITAS, 2002, p. 28). 

A perspectiva sócio-histórica, contemplando o materialismo histórico 

como pano de fundo, expressa em seus métodos e arcabouço conceitual as 

marcas de sua filiação dialética, sendo que sua preocupação se apresenta no 

sentido de encontrar métodos para o estudo do homem. 

Conforme afirma Freitas (2002, p. 24-25), nas pesquisas pautadas em 

tal perspectiva, tanto o investigador quanto o investigado são sujeitos em 

                                                           
25

 A filosofia da práxis pressupõe todo este passado cultural, o Renascimento e Reforma, a 
filosofia alemã e a Revolução Francesa, o calvinismo e a economia clássica  inglesa, o 
liberalismo laico e o historicismo; em suma, o que está na base de toda concepção moderna da 
vida. A  filosofia da práxis é o coroamento de todo este movimento de reforma intelectual e 
moral, dialetizado no contraste entre cultura popular e alta cultura (GRAMSCI, 1978,  p. 106). 



74 

 

interação e, portanto, esta orientação é dialógica, uma vez que supõe duas ou 

mais consciências e dois ou mais sujeitos. 

Ainda, a referida autora insere que a pesquisa sócio-histórica permite 

que o homem seja compreendido enquanto sujeito histórico, datado, concreto, 

marcado por uma cultura como criador de ideias e consciência que, ao produzir 

e reproduzir a realidade social, também é, ao mesmo tempo, produzido e 

reproduzido por ela (FREITAS, 2002). 

Nesse sentido, a dialética aqui é entendida sob uma perspectiva 

hegeliana que pressupõe um movimento racional, o qual possibilita a 

superação das contradições, sendo que tal ação ainda não é entendida como 

um método, mas é compreendida a partir da articulação do pensamento e do 

real. Em uma posição de complementaridade, podemos perceber a dialética a 

partir do pensamento marxiano como um método que exige que seja 

considerada a realidade socioeconômica de uma determinada época, como um 

todo articulado que é marcado por contradições, entre as quais se inserem as 

lutas de classe (JAPIASSÚ, MARCONDES, 1996). 

Cabe, diante dessa conceitualização, que sejam explicitadas as 

concepções que movem o presente estudo, em uma tentativa de compreender 

os processos de desenvolvimento dos professores surdos, que ocorrem de 

modo articulado com o conjunto das condições temporais e históricas em que 

estão inseridos. Ainda há que se levar em consideração os processos 

formativos, as ênfases familiares, escolares e de contextos sociais mais 

amplos, bem como as macro delimitações expostas no arcabouço legal e 

normativo, com vistas ao entendimento da totalidade histórica e da percepção 

das contradições que se sobressaem a partir das memórias dos sujeitos 

participantes da pesquisa. Desse modo, situa-se que os fatos expostos pelos 

sujeitos não podem ser considerados fora de seu contexto social e cultural e, 

por sua vez, as contradições que sobressaem ultrapassam seus limites, dando 

origem a novos contrastes que requerem análises e reflexões. 

 

3.2 HISTÓRIA ORAL: DEFINIÇÕES QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE 

ANÁLISE 
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Para que esta pesquisa acontecesse, utilizou-se a entrevista como 

instrumento para a coleta de dados junto aos distintos sujeitos envolvidos. A 

escolha desse instrumento assenta-se na necessidade de propiciar aos 

professores partícipes do estudo a livre manifestação sobre as questões 

propostas, a partir de um roteiro preestabelecido de questões. 

Autores como Pereira e Lima (2010) optam por trabalhar com narrativas, 

como técnica de construção de dados, e partir para a desconstrução e 

reconstrução das próprias experiências, tanto do pesquisador como dos 

sujeitos participantes da pesquisa. Pois, o narrar-se dos sujeitos e a 

interpretação dos pesquisadores exigem que a relação dialógica se instale, 

criando uma cumplicidade de dupla descoberta. Ao mesmo tempo em que os 

narradores, no uso da linguagem, descobrem-se em si, descobrem-se no outro, 

e os fenômenos revelam-se em todos os envolvidos na investigação.  

Segundo Giroux e McLaren (1993, p. 26), 

 
Apenas quando podemos nomear nossas experiências - dar voz a 
nosso próprio mundo e afirmar a nós mesmos como agentes sociais 
ativos, com vontade e um propósito - podemos começar a transformar 
o significado daquelas experiências, ao examinar criticamente os 
pressupostos sobre os quais elas estão construídas. 
 

Para a reconstrução de si e de outro imaginário, é que se elegeu o 

método denominado de História Oral para subsidiar esta pesquisa. Ouvir o que 

os sujeitos têm a dizer sobre o modo como fizeram parte da história oficial ou 

dela foram excluídos, seja mediante escritas autobiográficas e/ou dos relatos 

orais, nos remete à reconstrução da história social. Esse movimento remete à 

ideia de micro-histórias, pois, 

 
 

a memória individual dialoga com o coletivo e redimensiona a 
realidade passada. As lembranças apoiam-se em fatos, 
acontecimentos históricos, e ao mesmo tempo ampliam e informam 
aspectos da história social brasileira. Descrevem, detalham, precisam 
e explicitam os cenários poucos iluminados pelos grandes refletores 
históricos (LACERDA, 2000, p. 90). 

 
 

Segundo Nóvoa (1995), a transposição do imaginário de separação 

entre o eu pessoal e o eu profissional, do âmbito científico para o institucional, 

veio intensificar o controle sobre os professores. Por isso, o trabalho com as 
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histórias orais é fundamental na instauração de um novo imaginário sobre a 

profissionalização docente. 

Buscando melhor contemplar os objetivos desta pesquisa e também o 

uso do Método História Oral, a proposta deste trabalho constitui-se nos 

seguintes momentos: escolha das instituições de Ensino Superior e dos 

professores; relatos orais, direcionados por entrevistas semiestruturadas; e 

transcrição das entrevistas e suas respectivas análises. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DO CAMPO DA PESQUISA 

 

O universo pesquisado situa-se em duas Instituições de Ensino Superior 

públicas (IES), localizadas no Estado do Paraná. O critério de seleção dessas 

IES foi pelo fato de serem instituições com sede em Curitiba e com campus em 

diversos municípios do Estado. 

A apresentação da Universidade Federal do Paraná (UFPR) vincula-se 

aos fatos históricos do Estado do Paraná. Da idealização à autorização de 

funcionamento, resultou em uma trajetória de 1892 a 1912, período entre os 

quais representa momentos marcantes na política de emancipação e expansão 

cultural e educacional do Estado. O movimento pró-Universidade do Paraná 

resultou na criação efetiva da Universidade do Paraná, no dia 19 de dezembro 

de 1912, sendo esta a primeira universidade brasileira (MOREIRA, 2011). 

Em 1951, a instituição passou a se chamar Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), uma instituição pública e gratuita. Com sua federalização, a 

instituição começou a se expandir. A construção do Hospital de Clínicas (1953), 

do Complexo da Reitoria (1958) e do Centro Politécnico (1961) representaram 

sua consolidação.  

A UFPR é reconhecida como um referencial na historiografia 

paranaense, por ter sido eleita o símbolo de Curitiba e como centro de 

conhecimento em relação à função estipulada mundialmente no tripé Ensino, 

Pesquisa e Extensão, que norteia as atividades da universidade em direção ao 

desenvolvimento da comunidade em que está inserida. 

Essa Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) tem sede e foro na 

cidade de Curitiba, Estado do Paraná e possui, Campus I – Juvevê, 
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compreende o setor de Ciências Agrárias e o Hospital Veterinário (Cabral) e o 

Polo da Comunicação (Juvevê); Campus II, compreende a Reitoria, o setor de 

Ciências da Saúde e o Hospital de Clínicas (Alto da XV), o Centro de Visão e 

Departamento de Artes (Batel); Campus III, compreendo o Centro Politécnico 

(Jardim das Américas), o Jardim Botânico e o Setor de Educação Profissional e 

Tecnológica – SEPT (Jardim das Américas); Campus Avançado Palotina; 

Campus Avançado de Jandaia do Sul; Campus Matinhos – Litoral. Essa IES é 

vinculada ao Ministério da Educação e goza de autonomia didático-científica, 

disciplinar, administrativa, de gestão financeira e patrimonial (MOREIRA, 2011). 

Em relação às recentes políticas de inclusão de professores surdos, em 

2013 a UFPR promoveu os Concursos Públicos (Edital) n.º 240/2013, 

241/2013, 242/2013 e 250/2013, destinados ao provimento de vagas no cargo 

de Professor da Carreira do Magistério Superior. O referido concurso objetivou 

a seleção de cinco profissionais para atuarem como Professor Auxiliar na área 

de Linguística/Ensino-Aprendizagem de Libras na cidade de Curitiba, junto à 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no Campus Curitiba (MOREIRA 2011). 

 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) tem sua 

origem datada do ano de 1909, com a criação das Escolas de Aprendizes 

Artífices, em vários Estados e, no Paraná esta criação efetiva-se em 1910, cuja 

escola era destinada aos alunos de classe social menos favorecidas da 

sociedade, funcionando em tempo integral, com oferta de conhecimentos 

acadêmicos básicos (Língua Portuguesa, Matemática, História). Em outro 

período, era voltada para formação de aprendizes nas áreas de alfaiataria, 

sapataria, marcenaria e serralheria.   

Posteriormente, a instituição percorreu vários períodos, quando teve seu 

nome adequado aos propósitos educacionais a que estava atrelada. Assim, em 

1937 a escola passa a ministrar o ensino de 1.º Grau, sendo reconhecida como 

Liceu Industrial do Paraná. Seguindo uma tradição, no que se refere á 

educação profissional, o Liceu é transformado em Escola Técnica de Curitiba, o 

que se dá no ano de 1942. Em 1959, com a unificação da legislação da 

educação técnica a instituição passa a ser denominada Escola Técnica Federal 

do Paraná, adquirindo maior autonomia (UTFPR, 2015). 
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Em 1975, a instituição é reconhecida como Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), passando a ministrar cursos de 

graduação plena. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 

1996, que não permitia mais a oferta dos cursos técnicos integrados, 

implementou o Ensino Médio e cursos de na área de Tecnologia. Em 7 de 

outubro de 2005, o CEFET-PR é denominado “Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná”, a primeira no segmento técnico e profissionalizante no 

Brasil (FILIETAZ; TSUKAMOTO, 2011). 

A transformação do CEFET/PR em Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná ocorreu em 2005, por força da Lei n.º 11.184. Esta Instituição Federal 

de Ensino Superior (IFES) tem sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do 

Paraná e possui, atualmente, 13 campus instalados nas cidades de Apucarana, 

Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, 

Dois Vizinhos, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo e 

Santa Helena.  

Em relação às recentes políticas de inclusão de professores surdos, em 

2013 a UTFPR promoveu o Concurso Público (Edital) n.º 68/2012, destinado 

ao provimento de vagas no cargo de Professor da Carreira do Magistério 

Superior. O referido concurso objetivou a seleção de 13 profissionais para 

atuarem como Professor Auxiliar na área de Libras em diferentes campus 

dessa instituição (FILIETAZ, 2014). 

 

 

3.4 A DESCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A inclusão de participantes na pesquisa estabeleceu-se a partir de 

quatro critérios: a) que o participante fosse professor na disciplina de Libras de 

uma das IES federais pesquisadas; b) que fosse professor surdo; e c) que 

concordasse expressamente em participar da pesquisa mediante assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), em 

respeito aos princípios das Ciências Sociais e Humanas de acordo com a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa procurou 

assegurar a todos os participantes o tratamento em conformidade com a 
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legislação e onde são apresentados os benefícios, os riscos e todas as demais 

questões referentes à ética da pesquisa.   A pesquisafoi  aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) sob o Parecer 

Consubstanciado de Número 279.418, na Plataforma Brasil. 

No Quadro 01 estão destacadas as instituições e os participantes 

distribuídos em seus respectivos campus de atuação: 

 

Quadro 01 – Instituições e números de participantes da pesquisa 

 
UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 
 

Campus ALFA 03 participantes 

 
UTFPR – UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

CampusBETA 01 participante 

Campus GAMA 01 participante 

CampusDELTA 01 participante 

Fonte: A autora (2015). 

 

Para preservar a identidade dos participantes optou-se por identificá-los, 

neste estudo, com nomes fictícios. A pesquisadora, deste ponto em diante, 

passa a chamá-los de estrelas, quando os professores surdos são comparados 

às estrelas mais brilhantes do céu noturno, visto da Terra. A denominada 

“Metáfora das Estrelas” será oportunamente esclarecida no capítulo quatro, 

quando se desenvolve a análise. 

Assim cabe, inicialmente, apresentar os professores surdos e seus 

respectivos nomes fictícios, descritos no Quadro 02: 

 

Quadro 02 – Participantes da pesquisa 

SUJEITO IDENTIFICAÇÃO NO ESTUDO 

Professor 01 Estrela Sirius 
 

Professor 02 Estrela Canopus 
 

Professor 03 Estrela Alfa Centauri 
 

Professor 04 Estrela Arcturus 
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Professor 05 Estrela Vega 
 

Professor 06 Estrela Capella 
 

Fonte: A autora (2015). 

 

Estes participantes, instigados pela pesquisadora, relatam situações de 

suas vidas pessoais, acadêmicas e profissionais, refletindo sobre os processos 

de apropriação da linguagem e as contribuições da Libras para o seu 

desenvolvimento. 

 

Na análise dos dados sociodemográficos em relação aos 

professores surdos foi possível observar os seguintes aspectos como: a) 

sexo, b) idade, c) escolaridade, d) tempo de serviço no magistério, e) tempo de 

serviço no magistério público federal e f) formação acadêmica. Tais dados, 

expostos na Tabela 01, permitem o reconhecimento do perfil desse grupo de 

docentes surdos que atuam na UTFPR e na UFPR. 

 

Tabela 01 – Distribuição do número professores surdos participes do estudo e 
percentuais, variáveis sociodemográficas e perfil 

                      Variável Nº de sujeitos % 

Sexo 

Masculino 04 66,6 

Feminino 02 33,4 

Faixa etária 

Entre 18 e 25 anos 1 16,7 

Entre 26 e 35 anos 2 33,2 

Entre 36 e 45 anos 1 16,7 

Entre 46 e 55 anos 1 16,7 

Acima de 56 anos 1 16,7 

Formação Acadêmica 

Especialização 2 33,3 

Mestrado em andamento 3 50  

Mestrado concluído 1 16,7 

Tempo de Serviço no Magistério 

Entre 1 e 3 anos 1 16,7 

Entre 4 e 6 anos 1 16,7 

Entre 7 e 15 anos 4 66,6 

Tempo de Serviço no Magistério Público Federal 

Entre 1 e 3 anos 4 66,6 

Entre 4 e 6 anos 2 33,4 

        Fonte: A autora (2015). 
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 Em relação ao sexo das pessoas constata-se que, dos seis participes da 

pesquisa, 66,6% são homens. Quanto à idade, há uma distribuição 

heterogênea, quando apenas dois participantes são mesma faixa etária 

(33,2%), sendo que os demais se dividem em diversas idades. 

 No que se refere à formação acadêmica 50% das pessoas entrevistadas 

cursam mestrado, ou seja, estão em processo de formação. Ainda, quanto ao 

tempo de atuação na docência, 66,6% dos participantes informam atuar no 

período entre sete e 15 anos. Em específico, a atuação no Magistério Público 

Superior, igualmente 66,6% dos professores indicam uma atuação entre 1 e 3 

anos, situando-se na fase inicial da carreira. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS: A ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA 

 

Para a efetivação da pesquisa, a entrevista foi destacada como 

instrumento para a coleta de dados junto aos distintos participantes envolvidos. 

A escolha desse instrumento assenta-se na necessidade de propiciar aos 

professores partícipes do estudo a livre manifestação sobre as questões 

propostas, a partir de um roteiro preestabelecido de questões. 

As entrevistas semiestruturadas (Apêndice B) constituíram-se como 

instrumentos indispensáveis para a consolidação dos objetivos deste estudo e 

foram aplicadas no período compreendido entre os meses de dezembro de 

2014 a fevereiro de 2015. 

Segundo Minayo (2002), a entrevista pode ser considerada como o 

procedimento mais usual no trabalho de campo, sendo que 

 
Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala 
dos atores sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e 
neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos 
relatados pelos atores (...).  Nesse sentido, a entrevista, um termo 
bastante genérico, está sendo por nós entendida como uma conversa 
a dois com propósitos bem definidos. Num primeiro nível, essa 
técnica se caracteriza por uma comunicação verbal que reforça a 
importância da linguagem e do significado da fala. Já, num outro 
nível, serve como um meio de coleta de informações sobre um 
determinado tema científico (MINAYO, 2002, 57). 
 

 



82 

 

Ainda, de acordo com Lakatos e Marconi (1996, p. 195), no caso da 

entrevista 

[...] o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas 
informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da 
entrevista [...]. A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim 
de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 
assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. 
 
 

Conforme assinala Triviños (2009), uma pesquisa semiestruturada pode 

ser idealizada como aquela que parte de certos questionamentos básicos, 

sempre apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa. É 

interessante a perspectiva da pesquisa semiestruturada, pois ela possibilita um 

amplo campo de interrogativas, decorrentes de novas hipóteses que vão 

surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Desse modo, 

“o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de 

suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa 

a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa” (TRIVIÑOS, 2009, p. 146). 

O uso de entrevistas como método para a coleta de dados pode 

apresentar vantagens e desvantagens, como qualquer outro método.  Entre as 

vantagens, podem ser citadas: o entrevistador pode tirar dúvidas, pode explicar 

as questões e pode ainda identificar as discordâncias. Além disso, a entrevista 

permite um bom controle da amostra com alto índice de respostas, gerando 

uma quantidade significativa de dados (MARCONI, LAKATOS, 1996).  

Entretanto, podem ser citadas as seguintes desvantagens: a ocorrência de 

problemas de comunicação entre o entrevistador e entrevistado, a entrevista 

pode consumir muito tempo, gerando alto custo e que, por isso, geralmente 

situa-se a partir de pequenas amostras. Outrossim, a presença do entrevistador 

e a não garantia de anonimato pode influenciar na resposta. Existe ainda o 

risco de interpretação equivocada das respostas em questões abertas 

(MARCONI & LAKATOS, 1996).  

A definição da entrevista como instrumento para a coleta dos dados 

junto aos professores surdos justifica-se a partir da concepção de Lüdke e 

André (1986), de que esta permite a captação imediata e a corrente da 

informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os 

mais variados tópicos.  
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Cabe frisar que as entrevistas envolvendo professores surdos pautaram-

se essencialmente na comunicação em Libras. Desse modo, os participantes 

foram indagados pela pesquisadora, que é proficiente em tradução e 

interpretação na Língua de Sinais/Língua Portuguesa com certificação pelos 

órgãos competentes (Prolibras/MEC, FENEIS e SEED/DEEIN), e responderam 

aos questionamentos em Língua de Sinais. As entrevistas foram gravadas em 

vídeo, e após ocorreu a transcrição da Libras para a Língua Portuguesa na 

modalidade escrita.  Os questionamentos também foram organizados a partir 

de 15 questões, realizadas com cinco (05) professores no espaço da UTFPR, 

campus Curitiba, e com uma (01) professora em sua residência, na cidade de 

Cornélio Procópio.   

As perguntas foram elaboradas em Língua Portuguesa na modalidade 

escrita e traduzidas para a Língua de Sinais. Apenas um dos professores, 

denominado aqui como Estrela Alfa Centauri, solicitou para que respondesse 

ás questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em Língua Portuguesa na modalidade escrita e as 

demais, 7 a 15, em Língua de Sinais.  O tempo utilizado para a entrevista foi 

em média de 2 horas e para transcrição, aproximadamente 7 horas para cada 

entrevistado.  

 

3.6 ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DE ANÁLISE: USO DO SOFTWARE DE 

ANÁLISE QUALITATIVA ATLAS TI NO PROCESSO DE TRATAMENTO DOS 

DADOS DA PESQUISA 

 

No processo de sistematização e tratamento dos dados coletados por 

meio das entrevistas, a presente pesquisa utilizou um programa de 

processamento estatístico denominado de ATLAS.ti, que possibilita a tabulação 

de dados qualitativos e a melhor organização e apresentação dos dados da 

pesquisa. 

O software ATLAS.ti é definido por Lima (2005, p. 8) como “um aplicativo 

de informática especialmente concebido para a análise qualitativa de dados, 

sob a forma de texto, imagens ou registro sonoro, segundo a técnica de 

codificação prevista na teorização embasada”.   
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Bandeira-de-Mello (2006) salienta que a sigla ATLAS origina-se da 

língua alemã ArchivfuerTechnik, LebensweltundAlltagssprache, e na tradução 

para a Língua Portuguesa pode ser compreendido como arquivo para 

tecnologia, o mundo e a linguagem cotidiana, já o complemento TI expressa o 

termo interpretação de texto. 

Ainda na percepção de Bandeira-de-Mello (2006, p. 440), o software 

ATLAS. ti apresenta quatro princípios norteadores da análise configurados 

como: a) visualização: gerenciamento da complexidade do processo de 

análise, mantendo o contato do usuário com os dados;  b) integração: a base 

de dados e todos os elementos construídos na análise são integrados em um 

único projeto, a unidade hermenêutica; c) casualidade (serendipity): promove a 

descoberta e os insights casualmente, isto é, sem a busca deliberada por 

aquilo que foi encontrado; e d) exploração: a interação entre os diferentes 

elementos constitutivos do programa promove descobertas e insights. 

A decisão pelo uso do software ATLAS.ti como opção para o tratamento 

dos dados da pesquisa justifica-se, uma vez que o mesmo permite uma 

aproximação entre as unidades temáticas e a criação de uma rede de relações 

(teias), que organizam as respostas expressas pelos participantes, permitindo 

que o pesquisador visualize como se relacionam ou se correlacionam os 

conceitos e as temáticas em estudo.  

 

3.7 AS UNIDADES E SUBUNIDADES TEMÁTICAS DE ANÁLISE 

 

Inicialmente, cabe situar que durante a construção da pesquisa de 

campo foram elencadas 15 questões que orientaram a entrevista 

semiestruturada, aplicada pela pesquisadora. A partir delas foram organizadas 

duas grandes unidades temáticas, que serão objetos de análise nos capítulos 

seguintes.  

No processo de definição dos temas de análise (unidade temáticas), 

foram considerados os elementos a posteriori, que emergiram no contexto das 

reflexões e que foram registrados e sistematizados por meio do software de 

análise qualitativa denominado ATLAS.ti, que permitiu o agrupamento dos 
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grandes temas em unidades hermenêuticas, os quais denominamos Unidades 

Temáticas, bem como de subunidades que a elas se relacionam. 

No quadro 03 estão expostas as Unidades Temáticas, as Subunidades e 

os Tópicos de Análise, sistematizados e tratados com o auxílio do software 

ATLAS.ti. 

 

Quadro 03 – Unidades Temáticas, Subunidades e Tópicos de Análise 

UNIDADES TEMÁTICAS Subunidades de análise Tópicos de análise 

 
 
 
 
 
 
 

01 – Processos de Aquisição 
da Linguagem 

 
A) Relação com a Língua 
Portuguesa na modalidade 
escrita 

a) Na família 

b) Na escola 

c) Nos demais grupos 
sociais 

 
B) Relação com a Língua de 
Sinais 

a) Na família 

b) Na escola 

c) Nos demais grupos 
sociais 

 
 
C) Relações com os demais 
tipos de linguagem 
 

a) Na família 

b) Na escola 

c) Nos demais grupos 
sociais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 – Contribuições da Língua 
de Sinais 

 
 
 
A) Acessibilidade pessoal 

 

a) Conhecimento de 
mundo 

b) Conhecimento 
acadêmico 

 
 
 
B) Acessibilidade profissional 

a) Condições de trabalho  

b) Protagonismo 
profissional 

 
 
 
C) Acessibilidade social 

a) Perspectiva de 
coletividade 

b) Da política à prática 

Fonte: A autora (2015). 
 
 

A apresentação das teias geradas a partir do software ATLAS.ti estão 

inseridas nos capítulos a seguir, onde se efetiva a discussão dos achados da 

pesquisa de campo. Portanto, para fins de sistematização, no capítulo 4 o 

enfoque se fixa na discussão a Unidade Temática 01 “Processos de Aquisição 
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da Linguagem”, e no capítulo 5 estão expostas as análises referentes à 

Unidade Temática 02 “Contribuições da Língua de Sinais”. 

De modo a situar o tratamento dos dados, a partir da utilização do 

softwareATLAS.TI apresenta-se, no Anexo 01, um modelo de teia gerada, 

sendo que a partir desse mapeamento foram destacados os recortes de falas 

mais significativas dos participantes para análise. 
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CAPÍTULO 4 

OS PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM: MEMÓRIAS E 

VIVÊNCIAS DOS SURDOS 

 

Neste capítulo são expostos e analisados os dados obtidos na pesquisa 

de campo, decorrentes da realização das entrevistas concedidas pelos 

partícipes do estudo, aqui chamados de estrelas. Inicialmente são 

caracterizados esses participantes, quando as facetas de suas histórias de 

vida, relembradas no momento das entrevistas, são reconstruídas sob a ótica 

da autora desta tese. Posteriormente, a primeira unidade denominada 

“Processos de apropriação da Linguagem”, passa a ser objeto de análise, 

quando suas três subunidades são exploradas, sendo estas: a) Relação com a 

Língua Portuguesa na modalidade escrita, b) Relação com a Língua de Sinais 

e c) Relações com os demais tipos de linguagem, sendo que estas são 

agrupadas em torno de três contextos: 1) a família, 2) a escola e 3) os grupos 

sociais. 

 

4.1 COMO EXPLORADORA DO CÉU: DESCOBRINDO ESTRELAS 

CINTILANTES NA ESCURIDÃO DA EXCLUSÃO 

 

Estrelas sempre causam fascinação, deixam marcas em quem as 

observa, encantam os enamorados e orientam os perdidos. Todavia, ainda que 

sigam seu caminho no céu, brilhando dia e noite, são ignoradas pela maioria 

dos humanos que, entretidos com as coisas terrenas, muitas vezes esquecem-

se de olhar para a vastidão do universo. 

No percurso desta pesquisa acadêmica, a autora assume, a partir deste 

ponto do trabalho em diante, a função de uma observadora de estrelas. 

Diferentemente de um astrônomo, que tem seu foco científico nos corpos 

celestes, prefere ser uma observadora de estrelas que, da terra, a olho nu, 

tenta descobrir os encantos estrelares, seus valores e seus ensinamentos. 

Como estrelas no céu, brilhando em um vale de escuridão, eis que são 

apresentados os participantes da pesquisa: os seis professores surdos que, 

com suas lembranças, com suas reflexões e com suas críticas, dão voz e 
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sentido a esta investigação. O vale de escuridão personifica o contexto de 

múltiplas exclusões a que diariamente os surdos estão submetidos: exclusão 

social, educacional e profissional.  

É exatamente nesse vale de exclusões que ocorre o encontro com seis 

estrelas26 brilhantes. Aqui, busca-se a identificação dos professores surdos, 

participantes do estudo, com as seis estrelas mais cintilantes, vistas da Terra, à 

noite, em olho descoberto. Nessa caracterização nãose leva em conta o Sol, 

uma vez que esta é a estrela mais brilhante vista a partir do nosso planeta. 

A denominação dos participantes, então, é assim estabelecida: a) 

Sujeito 01: Estrela Sirius; b) Sujeito 02: Estrela Canopus; c) Sujeito 03: Estrela 

Alfa Centauri; d) Sujeito 04: Estrela Arcturus; e) Sujeito 05: Estrela Vega; f) 

Sujeito 06: Estrela Capella. 

Como forma de conhecer um pouco mais sobre nossas estrelas, 

apresenta-se a seguir um pouco de suas histórias. Reconhecer suas trajetórias 

pessoais, acadêmicas e profissionais possibilita a compreensão de seus 

discursos e práticas, o que se reflete como intento de análise neste estudo. 

 

A Estrela Sirius27(Participante 01), venceu inúmeros desafios em sua 

trajetória pessoal, acadêmica e profissional. Nasceu ouvinte e aos dois anos 

perdeu a audição por conta de uma meningite. Foi um processo doloroso para 

a família e para a própria Sirius, que ainda muito nova não entendia o que 

estava ocorrendo, pois até então oralizava, e a perda da audição ocorreu 

repentinamente. As barreiras na comunicação entre Sirius e sua família a 

transformaram em uma criança muito nervosa. Vencido o período de aceitação 

da situação de surdez, a família consolidou-se como o espaço onde eram 

travadas batalhas no sentido de buscar informações, propiciar formação e 

estabilidade emocional. A família, mesmo sem muitos recursos, buscou 

informações até mesmo no exterior e, influenciada pela metodologia oralista, 

                                                           
26 Na caracterização das seis estrelas nominadas neste trabalho, foram consideradas as 
informações a partir de sites como Wikipédia <https://pt.wikipedia.org> e Site Astronomia 
<http://www.siteastronomia.com/10-estrelas-mais-brilhantes-ceu-noturno>.  
 
27O termo Sirius deriva do latim sīrius e do grego σείριος (seirios, "brilhante"). Trata-se da 
principal estrela da constelação do “Cão Maior”. Sirius possui uma magnitude aparente de -
1,46, e está a uma distância de cerca de 8,6 anos-luz da Terra. 

https://pt.wikipedia.org/
http://www.siteastronomia.com/10-estrelas-mais-brilhantes-ceu-noturno
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iniciou os primeiros ensinamentos com base no sistema oral, uma vez que a 

sociedade, à época, não via com bons olhos a sinalização. 

A iniciação escolar de Sirius, aos três anos de idade, deu-se em uma 

escola regular. Passados dois meses, percebeu-se que poucas aprendizagens 

eram alcançadas, uma vez que era a única surda da turma. A luta da mãe na 

causa dos surdos foi decisiva. Ela fez a matrícula da filha em uma Escola 

Especial para Surdos e, desafiada pela diretora, conseguiu outros nove surdos 

para completar uma turma de 10 estudantes, o que garantiu a contratação de 

um professor especial para atendê-la, a qual foi a primeira turma de educação 

especial para surdos com idade de até 04 anos, no município de Curitiba. Foi 

neste contexto que Sirius teve contato com a Língua de Sinais. 

O apoio da família também foi incisivo para que fossem vencidas as 

barreiras encontradas ao longo dos anos de escolarização fundamental. 

Estudante em escola regular e no contraturno em escola especial, Sirius 

contou com o apoio da mãe, que era professora e, em casa, reforçava os 

conteúdos e aprendizagens escolares. Em sala de aula, sua irmã estudava na 

mesma turma por um período e ajudava na mediação da comunicação de 

Sirius com professores e colegas. Quando adulta, teve contato com o 

profissional intérprete de Língua de Sinais quando participou de palestras na 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) ou 

eventos da SEED/DEEIN. 

No Ensino Médio, ajudava seus colegas em química, matemática e 

inglês. No segundo ano, foi agraciada com sua primeira medalha de ouro, por 

seu destaque com a melhor média de rendimento de sua sala de aula. A 

inserção no Ensino Superior, no curso de Psicologia, exigiu ainda maior 

autonomia. Sem intérprete em sala de aula, por ser anterior ao reconhecimento 

da Libras, e com a exigência de leituras cada vez mais técnicas e 

especializadas, Sirius contou com o apoio da família e de uma colega, que a 

acompanhava e interagia com ela durante todo o curso. Prosseguiu, então, 

buscando maior competência em sua vida acadêmica e finalizou o curso de 

Psicologia, graduando-se posteriormente em Letras/Libras. O curso de 

especialização em Educação Especial e a certificação no Exame Nacional de 

Proficiência para o Ensino e Uso da Língua de Sinais, nível superior do 
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Prolibras, e o Mestrado em Educação também foram espaços para a 

qualificação.  

A inserção profissional como docente do Magistério Superior ocorreu em 

2013, quando, após um concurso, ingressou em uma IES pública federal. No 

Ensino Superior, Sirius atua como professora de Libras nos cursos de 

licenciatura e nos programas de formação de professores, identificados como o 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) e 

o Programa Especial de Formação Pedagógica (PROFOP). 

 

O participante 02, denominado doravante de Estrela 

Canopus28(Participante 02), nasceu surdo. Quando tinha um ano de idade a 

família descobriu a surdez, uma vez que a criança não respondia aos estímulos 

orais. Desde muito cedo a família fez tentativas de estabelecer o processo 

comunicativo baseado no oralismo. Canopus normalmente ficava isolado nas 

situações comunicativas, apenas observando a interação entre os demais 

membros do núcleo familiar, arriscando-se a esboçar gestos e poucas 

palavras. A imposição da oralidade infligia a Canopus um isolamento social e 

quando este não entendia o que as pessoas falavam, sequer arriscava-se a 

perguntar o contexto da conversa, por receio de que o considerassem um 

deficiente mental, segundo o seu depoimento. 

Na primeira infância, Canopus iniciou seu processo de escolarização. 

Com um ano de idade passou a frequentar uma escola para surdos e, mais 

tarde, foi transferido para outra escola especial. Na etapa de alfabetização 

Canopus frequentou duas escolas, pela manhã a escola especial e à tarde a 

escola regular. Na escola especial só podia oralizar e na escola regular 

escrevia e esforçava-se muito para aprender a Língua Portuguesa, contudo, 

sua relação com essa língua foi extremamente conflituosa. Na escola regular, 

nos anos de 1980, as professoras ensinavam usando as mesmas estratégias 

para todos os alunos e ignoravam outra forma de linguagem, sendo que esse 

                                                           
28

Canopus, cuja pronunciação é [kɐnopu], é a estrela mais brilhante da constelação de Carina 
e a segunda estrela mais brilhante no céu, considerada uma estrela supergigante branco-
amarelada, com a magnitude aparente de −0,72. Está a uma distância de cerca de 310 anos-
luz da Terra, e intrinsecamente é muito brilhante. Seu brilho é cerca de 15.000 vezes maior que 
o do Sol. Seu nome está ligado à mitologia grega, provavelmente em homenagem a um grande 
navegador chamado Canopus, que invade Troia. 
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sujeito era submetido ao processo de oralização mesmo diante dos insucessos 

das práticas. Repetições e tentativas de erro e acerto começaram a fazer parte 

da rotina do aprendizado de Canopus, que passou a ter aversão à Língua 

Portuguesa. 

O contato com a Língua de Sinais aconteceu somente na adolescência, 

quando teve a oportunidade de contato com outros surdos para estabelecer 

uma interação comunicativa, que em casa não conseguia ter. Ainda na 

adolescência foi transferido para uma escola de inclusão, a qual frequentou do 

Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Nesse momento de escolarização, 

conviveu com seis colegas surdos e, juntos, conseguiram aprender e 

desenvolver melhor o processo comunicativo, pois utilizavam a Língua de 

Sinais e gestos. 

Canopus licenciou-se em Matemática e posteriormente em Letras/ 

Libras, habilitação em Língua Brasileira de Sinais. Em busca de 

aperfeiçoamento, concluiu sua especialização em Educação Bilíngue e tornou-

se proficiente na Língua Inglesa, possuindo ainda certificado do Exame 

Nacional de Proficiência em Língua Brasileira de Sinais(PROLIBRAS). 

Atuou como professor de Libras em diversas escolas públicas, na 

FENEIS, na APP Sindicato, em Universidades (como professor substituto), 

sendo que atualmente é professor do Magistério Superior em uma IES pública 

federal. Sua atuação e a militância em favor da causa dos surdos ocorrem em 

contextos de associações e federações, na luta pelos direitos dos surdos e na 

defesa de políticas públicas que favoreçam a inserçãoeducacional e social.  

 

O participante 03, identificado como Estrela Alfa Centauri29,não é o 

único surdo na família, pois possui dois primos em terceiro grau também 

surdos, sendo a causa da surdez o fator RH negativo. Oriundo da zona rural, 

somente aos quatro anos Alfa Centauriingressou em uma escola especial, que 

utilizava a metodologia oralista e também permitia o uso de Língua de Sinais. A 

                                                           
29

A Estrela Alfa Centauri está situada na constelação de Centauro, apresenta uma magnitude 
aparente de -0,27 e está a 4,4 anos-luz do nosso planeta. Trata-se na realidade de um sistema 
de 3 estrelas ligadas gravitacionalmente. Seu nome é de origem árabe (RigelCentaurus ou 
RigilKentaurus ou Rigil Kent) e provém da frase em árabe que significa o "Pé do Centauro". 
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escola não era bilíngue, contudo, tinha uma abordagem de Comunicação Total 

ou Bimodalismo, no ano de 1995.  A maioria dos professores usava o método 

oral na sala de aula, mas a comunicação de Alfa Centauricom colegas surdos 

era em Libras. Nessa escola, havia uma influência mais forte do método oral do 

que da Libras, porque os profissionais sempre acreditavam que a linguagem 

oral era muito importante para o futuro.  

A comunicação no meio familiar sempre foi baseada no método oral 

acompanhado de poucos gestos, como apoio, fator que facilitou a comunicação 

e causou uma maior aproximação da família, por meio de bate-papos, troca de 

informações e interações.  

A partir de 5ª série, começou a estudar em uma escola regular que tinha 

classes especiais para surdos, denominada classe bilíngue. Os professores 

consideravam a Língua Portuguesa como segunda língua para surdos e as 

avaliações eram corrigidas de forma diferenciada. Já na 6ª série contou com a 

presença de intérprete de Libras pela primeira vez, porém havia somente um 

intérprete para atender quatro classes especiais para surdos. O intérprete 

combinava com os professores quando havia necessidade de interpretação. A 

demanda era um problema, pois muitas disciplinas precisavam de intérprete e 

alguns professores não tinham domínio da Língua de Sinais. Por isso, em 

algumas aulas mais expositivas, ocorria o acompanhamento de TILS e em 

outras o enfoque era apenas teórico. 

Fruto de uma formação bilíngue, Alfa Centauri faz uso da Libras e da 

Língua Portuguesa na modalidade escrita, sendo que utiliza a L2 no dia a dia, 

no seu círculo social, e em contextos das mídias (televisão, internet, livros, 

revistas, jornais, etc.). Utiliza a L1 principalmente para a comunicação com os 

surdos e pessoas fluentes em Libras e considera que ser bilíngue o auxilia no 

contexto de inclusão e na luta por seus direitos à igualdade  

A opção de curso em nível superior se deu em torno da graduação em 

Pedagogia, sendo que durante a faculdade todas as aulas sempre tiveram 

intérpretes, uma vez que as atividades eram em português na modalidade oral. 

Durante as apresentações de trabalhos, sempre pode utilizar a Libras com 

apoio do intérprete para tradução. 
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Em busca de maior qualificação acadêmica, Alfa Centauri concluiu a 

especialização em Educação Bilíngue para Surdos–Libras/Língua Portuguesa e 

atualmente cursa Mestrado em Educação em uma IES federal, onde os 

professores enviam os textos utilizados para Tradutores e Intérpretes de 

Língua de Sinais (TILS), que os traduzem para Libras por meio de vídeos, para 

uma maior compreensão. Ainda, possui certificação do PROLIBRAS e 

certificado como instrutor de Libras pela FENEIS-PR.  

É professor de uma IES pública federal, ministrando a disciplina de 

Comunicação em Libras e Fundamentos da Educação Bilíngue. 

 

O participante 04 apontado como a Estrela Arcturus30nasceu surdo, 

devido a problemas de saúde da mãe durante o período da gestação.Os pais, a 

princípio, assustaram-se com a situação e o levaram ao médico. Por residirem 

em uma cidade pequena, onde não existiam exames específicos como o de 

audiometria, foi preciso transferi-lo para um centro médico maior, em que a 

surdez foi diagnosticada. Associados à surdez, outros problemas físicos foram 

constatados, o que exigiu um tratamento específico em longo prazo, de 

fisioterapia e fonoaudiologia. Nesse período, quase toda a família exigia de 

Arcturus treinos exaustivos de articulação labial e facial, sendo estes 

exercícios abandonados na adolescência. 

Asbarreiras de comunicação eram muito fortes na família, pois todos 

oralizavam e Arcturus usava muitos gestos, apontava para o que queria, para 

pedir algo, para comer e quando os familiares não entendiam o que era 

solicitado, ficava muito nervoso e irritado. Logo na infância foi colocado em 

uma escola para surdos, que usava a metodologia oralista. Tal fato contribuiu 

para que melhorasse a comunicação em casa, onde todos conseguiam 

compreender a sua fala.   

                                                           
30

Arcturus é uma estrela que pode ser observada na constelação do Boieiro, e apresenta uma 
magnitude aparente de -0,04, situando-se aproximadamente a 37 anos-luz da Terra. O 
diâmetro de Arcturus é 30 vezes maior que o do Sol e 1.733 vezes maior do que o planeta 
Terra. É considerada uma das estrelas que mais tende a durar (cerca de 9,3 bilhões de anos), 
devido a sua magnitude média. Na mitologia romana, Arcturus é o ateniense Icário, 
homenageado pelos deuses, e transformado em uma estrela. 
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Com seus amigos, Arcturus sempre usava gestos. Desde a infância 

brincava com os vizinhos e amigos somente por meio dos gestos. A 

aproximação com um vizinho mais velho, também surdo, que já usava Língua 

de Sinais, foi um elemento muito importante para seu desenvolvimento da 

linguagem.  

Nos primeiros anos escolarescontou com a contribuição de seu irmão, e 

sempre estudavam juntos. Este até tentava o enturmar com os seus amigos, 

mas quando começavam a conversar entre si, Arcturus não os acompanhava, 

o que o constrangia muito. 

 A primeira escola que frequentou era especial, mas não para surdos. 

Esta se localizava ao lado de sua casa, mas Arcturus chorava muito e não 

queria ir, pois achava que não combinava com aquele ambiente.  Sua mãe 

entrou em contato com o prefeito da cidade e este concordou em abrir uma 

sala especial na escola regular, mas não tinha professor. Uma professora foi de 

Curitiba para a pequena cidade e utilizava a metodologia oralista. No início, era 

o único surdo em toda a escola e isso o espantava. Na verdade, segundo ele, 

tinha medo e desconfiança das outras crianças ouvintes. Em pouco tempo 

começou a frequentar uma sala especial na escola regular com outras seis 

crianças surdas. A professora proibia o uso de sinais e os estudantes só 

podiam oralizar. Às vezes, nas brincadeiras, usavam sinais e a professora batia 

em suas mãos. Porém, quando percebiam que a professora saía ou não tinha 

ninguém os observando, sinalizavam.  

Aos 10 anos de idade ingressou em uma escola inclusiva. Como não 

tinha histórico escolar, a diretora não sabia em qual série o matricular, sendo 

então proposto um provão. Após o tempo de uma semana para estudar, foi 

realizada a prova e Arcturus foi classificado para 2ª série, mas as crianças 

eram todas pequenas e ele era o maior da sala, fato que também o constrangia 

muito.  

Com muito estudo e esforço, Arcturus nunca reprovou e, a partir da 5ª 

série, foi para um colégio estadual, onde demorou um ano para compreender 

todas as mudanças (diversas disciplinas, vários professores, horários distintos 
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para cada aula).  Vencidos os desafios iniciais, foi considerado o melhor aluno 

da 6ª até a 8ª série.  

No Ensino Médio, também se destacou como um dos melhores alunos 

da escola e conseguiu desenvolver-se plenamente nas situações de 

aprendizagem.  

A inserção no Ensino Superior ocorreu com a escolha do curso de 

Letras/Libras. A Especialização em Libras/Língua Portuguesa e em Educação 

Bilíngue para Surdos foi um caminho para chegar ao Mestrado em Educação, 

em uma IES pública. 

No ambiente profissional, a Estrela Arcturus atuou como professor de 

Libras em escola pública especial para surdos e como apoio pedagógico no 

Centro de Apoio aos Profissionais da Educação de Surdos do Paraná (CAS-

PR), vinculado ao Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional 

(DEEIN). Atuou também no Desenvolvimento de Apoio Didático-Pedagógico da 

Secretaria da Educação do Estado do Paraná (SEED) e Secretaria de 

Educação Especial do Ministério de Educação (SEESP/MEC).Em 2013 

ingressou como professor em uma universidade pública federal, onde ministra 

a disciplina de Comunicação em Libras e Fundamentos da Educação Bilíngue. 

 

A Estrela Vega31 identifica, neste trabalho, o participante 05, que desde 

a infância utilizava a linguagem gestual para a comunicação com os pais, os 

quais criavam sinais para que o processo comunicativo na família fosse 

estabelecido. A oralização também foi uma marca muito presente no 

desenvolvimento de sua linguagem. Sua mãe o obrigava a falar e quando este 

errava fazia com que ele repetisse a palavra por várias vezes. Os pais, 

professores, sempre tiveram um papel fundamental no acompanhamento de 

sua aprendizagem. 

                                                           
31

 Vega é uma palavra de origem árabe e significa "águia mergulhando". A Estrela Vega é a 
mais brilhante da constelação de Lira e a quinta estrela mais brilhante do céu noturno. Ela está 
separada do nosso sistema solar por 25 anos-luz, o que a torna uma das estrelas mais 
próximas do Sol. Foi, provavelmente, a primeira estrela a ser fotografada de forma bem- 
sucedida. Sua magnitude aparente é usada como referência para as demais, sendo tal 
magnitude definida como zero. Há 14.000 anos Vega foi a estrela Polar, e será novamente 
dentro de 12.000 anos, desbancando a atual estrela Polaris da posição. 
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Vega frequentou uma escola especial, em Curitiba, que utilizava a 

metodologia oralista e proibia qualquer uso de sinais ou gestos. Contudo, nas 

brincadeiras, entre os colegas eram usados gestos ou sinais, mas quando a 

professora se aproximava todos seguravam suas mãos, com medo de 

represálias. 

O aprendizado da Língua Portuguesa foi um processo muito difícil para 

Vega, que não conseguia aprender a L2 escrita e nem a falada. Na escola 

especial o desenvolvimento da linguagem ocorria por meio da repetição, e 

Vega sempre considerou o ensino ofertado como muito fraco. Na escola 

regular inclusiva era impossível compreender o português, embora os colegas 

ouvintes sempre estivessem dispostos a auxiliar. Estes, por sua vez, sempre 

progrediam, mas este sujeito tinha um nível de aprendizado inferior. Suas 

redações eram sempre muito pequenas, pois não sabia como escrever as 

palavras. Ele conseguia expressar-se com a Língua de Sinais, mas na hora de 

escrita era muito difícil.  

Hoje consegue ler, compreender e contextualizar o português escrito, 

ainda com um pouco de dificuldade em compreender livros técnicos, mas 

sempre busca o conhecimento. 

A Estrela Vega, na procura de um espaço acadêmico, buscou a 

qualificação na graduação em Letras/Libras, e após a conclusão do curso, 

partiu para um novo desafio, na Especialização em Educação Bilíngue para 

Surdos. Também possui certificação no Exame Nacional de Proficiência para o 

Ensino e Uso da Língua de Sinais nível superior – PROLIBRAS. 

Entre seus desafios profissionais, atuou como professor de Libras na 

Educação Básica (escola especial de surdos), professor substituto de Libras 

em uma IES federal, coordenador dos professores e instrutores de Libras da 

(FENEIS/PR). Trabalhou, também, como professor convidado de Libras nos 

Programas de Formação de professores (PROFOP e PARFOR) em uma 

instituição federal. Em 2014, Vega assumiu como professor efetivo do 

Magistério Superior em uma IES pública federal, onde atua em cursos de 

licenciatura e em projetos de pesquisa e extensão. 
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O participante 06, neste trabalho referenciado como Estrela Capella32, 

iniciou sua vida escolar por volta dos dois anos de idade, em uma escola 

regular. Nessa época, a própria professora desconfiou de sua surdez, pois ela 

não ouvia quando era chamada e não olhava quando havia barulho. A família 

foi orientada, pela professora, a buscar ajuda médica. Demorou um tempo até 

que a surdez fosse confirmada; antes os médicos sugeriram alguns 

tratamentos de saúde, sem efeito. Somente depois de vários exames 

audiométricos foi constatada a surdez.  

O médico, então, encaminhou Capella para uma escola especial em 

outra cidade, para que pudesse conseguir um aparelho e para que ela 

aprendesse a se comunicar com a família. Até os seis anos de idade Capella 

não conseguia emitir muitas palavras e só a partir dos oito anos é que começou 

a construir pequenos enunciados orais; anteriormente, só apontava para as 

coisas. Tanto os pais quanto os irmãos sempre se mostraram muito atenciosos 

e procuravam interagir, explicando pausadamente as situações comunicativas. 

Contudo, na maioria das vezes, Capella não conseguia entender o que os 

colegas da escola fundamental falavam, o que a deixava muito agitada e 

nervosa, pois não sabia explicar o que queria e as pessoas não a entendiam 

Por volta dos 10 anos de idade, Capella e a mãe começaram a aprender 

Língua de Sinais e isso ajudou muito no processo de comunicação com a 

família. A compreensão do mundo ampliou-se com o aprendizado da Libras. 

Na infância Capella ficou em duas escolas, na regular pela manhã e na 

especial no período da tarde.  As duas escolas eram oralistas, no ano de 1998, 

e os sinais eram proibidos. Na escola especial, uma professora que sabia 

Língua de Sinais explicava para Capella o significado e o contexto das 

palavras, ensinando-a a procurar no dicionário e a escrever diversas vezes a 

mesma palavra em diferentes frases. Capella demorou em aprender o 

                                                           
32

Capella é a estrela mais brilhante da constelação de Cocheiro (Auriga) e a sexta mais 
brilhante do céu, à noite. Seu nome advém do latim capella, que significa "cabra". Capella é 
uma estrela gigante amarela, com dimensões maiores que o Sol e com um espectro 
semelhante a este. A sua magnitude aparente é de +0,08, e situa-se a 42 anos-luz da Terra. 
Trata-se na realidade de um sistema de 4 estrelas, dividido em 2 pares de duas estrelas cada. 
Um dos pares é constituído por duas estrelas significativamente maiores que o Sol (uma delas 
com um diâmetro 12 vezes maior que o do Sol, e a outra com um diâmetro 9 vezes maior que o 
do Sol), e o outro par é constituído por duas estrelas anãs de fraca luminosidade e 
significativamente distantes do outro par. 
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português escrito, mas a família e a professora especial desempenharam papel 

fundamental nesse processo, sempre a incentivando e apoiando sua 

aprendizagem. A partir da 5ª série, foi matriculada em uma escola regular que 

não tinha intérprete e, às vezes, em seu processo comunicativo, era preciso 

usar alguns gestos. Contudo, ao longo de sua escolarização sempre contou 

com atendimento educacional especializado (AEE) no Centro de Atendimento 

Especializado para Surdos. As provas eram encaminhadas para uma 

professora que explicava em Língua de Sinais, o que facilitava o aprendizado. 

Os resultados, então, sempre foram positivos, tendo em vista que nunca 

reprovou.  

Capella sempre frequentou a igreja, influenciada pela religiosidade 

familiar. A falta de intérprete na igreja não permitia o entendimento do que 

estava ocorrendo, e só na adolescência é que pode compreender os ritos 

religiosos. Até hoje, nos momentos litúrgicos, a mãe é que desempenha o 

papel de auxiliar no processo de compreensão, traduzindo em Libras. 

Com relação ao seu processo de desenvolvimento acadêmico, 

Capellaconcluiu dois cursos superiores: a graduação em Pedagogia e a 

graduação em Letras/Libras. Possui Pós-Graduação em Educação Especial 

Bilíngue para Surdos e cursa mestrado na área de Ciências Médicas em uma 

IES pública. 

O seu desafio profissional se dá com o ingresso no Magistério Superior, 

em 2012, quando assumiu a vaga em concurso público em Universidade 

federal, onde atua no Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNE). 

 

4.2 PARA ALÉM DAS HISTÓRIAS DE VIDA 

 

Em breves flashes, foram retratadas aquipartes das trajetórias de vida 

dessas estrelas, caminhos estes marcadas por obstáculos, desafios, fracassos 

e vitórias.   

Os aspectos de suas vidas foram destacados, mas estes não traduzem, 

obviamente, toda a dimensão de suas existências, mas contribuem para situar 
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o lugar de onde os participantes falam, e também para perceber os sentidos de 

seus discursos que, não podem ser desconectados de suas histórias pessoais 

e profissionais.  

Reconhecer o outro e o lugar de onde este se reporta é fator decisivo 

para um processo de análise, como o pretendido neste estudo. Assim, o 

propósito de apresentar excertos de suas histórias, a partir das entrevistas 

concedidas à pesquisadora, projeta-se como parte constitutiva da análise. 

 

4.3 PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM 

 

As teias geradas com o auxílio do software ATLAS.ti permitem a 

observação do esquema representativo da organização/agrupamento dos 

assuntos a serem analisados. No caso da Figura 01, visualiza-se a organização 

da Unidade Temática 01 nomeada de “Processos de apropriação da 

Linguagem”, sendo a ela ligadas as três subunidades temáticas. 

 

 
Figura 01 – Teia Unidade Temática 01 e subunidades. 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do softwareATLAS.ti. 

 

A sistematização da Unidade Temática 01 possibilitou constatar 154 

recortes de falas expostas pelos seis professores surdos, sendo que destas 

obteve-se o seguinte agrupamento, de acordo com as subunidades temáticas: 

a) Relação com a Língua Portuguesa na modalidade escrita: 60 citações; b) 
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Relação com a Língua de Sinais: 48 menções; c) Relação com os demais tipos 

de Linguagem: 64 referências.  

Na Figura 02 estão expostos os tópicos que derivam de cada 

subunidade de análise, em um mapeamento geral que permite identificar as 

recorrências mais significativas expostas pelos entrevistados.
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Figura 02 – Teia mapeamento Geral da Unidade Temática 01 em subunidades e subtópicos de análise. 
Fonte: Elaboração própria com o auxílio do softwareATLAS.ti...........................................................................................................................
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Em torno de cada uma das subunidades (Relação com a Língua 

Portuguesa na modalidade escrita, Relação com a Língua de Sinais e Relação 

com os demais tipos de Linguagem) foram agrupados três tópicos de análise, 

sendo estes: a) Na família; b) Na Escola; e c) Nos Grupos Sociais. Como forma 

de compreender os achados gerados no software ATLAS.ti, é necessário 

esclarecer que no total foram destacados 169 recortes de falas dos 

participantes e destas, 15 foram consideradas em mais de uma unidade ou 

subunidade de análise, o que totaliza o registro de 154 indicativos. 

A partir do mapeamento geral, são desmembradas as subunidades para 

que sejam realizadas as análises pontuais sobre cada assunto. Desse modo, 

na Figura 03 estão delimitadas as representações que se referem 

exclusivamente à Subunidade Temática 01 “Relações com a Língua 

Portuguesa na modalidade escrita” e seus tópicos de relação. 

 

 

 
Figura 03 – Teia Unidade Temática 01, Subunidade 1.1 – Relação com a Língua Portuguesana 

modalidade escrita e seus tópicos relacionados. 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do softwareATLAS.ti. 
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Na Figura 04 estão expostas as representações a partir da Teia Unidade 

Temática 01, Subunidade 1.2 – Relação com a Língua de Sinais e seus tópicos 

relacionados. 

 

 

 
 

 
Figura 04 – Teia Unidade Temática 01, Subunidade 1.2 – Relação com a Língua de Sinais e 

seus tópicos relacionados. 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do softwareATLAS.ti. 
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Na Figura 05 apresentam-se as representações que configuram a Teia 

Unidade Temática 01, Subunidade 1.3 – Relação com os demais tipos de 

linguagem e seus tópicos relacionados. 

 

 

 
Fig. 05 – Teia Unidade Temática 01, Subunidade 1.2 – Relação com os demais tipos de 

Linguagem e seus tópicos relacionados. 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do softwareATLAS.ti. 

 

No processo de tratamento dos dados desta unidade temática ocorreu o 

agrupamento, no softwareAtlas.Ti, tendo como base as subunidades Relação 

com a Língua Portuguesa na modalidade escrita, Relação com a Língua de 

Sinais e Relação com os demais tipos de linguagem, conforme exposto nas 

figuras acima. No entanto, destaca-se que, no processo de discussão, são 

analisados os referentes família, escola e grupos sociais e, a partir destes, 

estabelecidos os enfoques de relação com a LP, com a LS e com os demais 

tipos de linguagem. Tal encaminhamento foi necessário por considerar que 

algumas memórias dos participantes surdos repetiam-se em mais de uma 

subunidade e, para que tais repetições não comprometessem a análise, 

ocorreu esta reorganização. 
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4.4 O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA 

LINGUAGEM PELOS SUJEITOS SURDOS 

 

O foco de análise, neste tópico, volta-se para os processos de 

apropriação da linguagem, pelo surdo, a partir do contexto familiar. Sob essa 

perspectiva, são debatidos: a) a família e as relações com a LP na modalidade 

escrita; b) a família e as relações com as LS; e c) a família e as relações com 

os demais tipos de linguagem. 

 

Na família: relação com a Língua Portuguesa na modalidade escrita 

Considerando o que já foi discutido e apresentado nos capítulos teóricos, o 

papel da família é fundamental, visto que trata-se do primeiro grupo social de 

qualquer sujeito. Outrossim, são nas primeiras relações estabelecidas no 

ambiente familiar que os sujeitos se constituem, pois as primeiras interações 

que mediam a relação entre a criança e o mundo ocorrem nesse ambiente. 

O nascimento de uma criança surda, como discutido anteriormente, 

provoca alguns ajustes no meio familiar, dado que, via de regra, os pais e 

demais familiares não estão preparados para tal realidade. Contudo, sabe-se 

que o desenvolvimento amplo da criança dependerá, em muito, das interações 

que se estabelecem no contexto familiar, visto que é o primeiro vínculo social 

de um indivíduo. Isto posto, cabe situar que é indiscutível o papel das 

instituições sociais e das interações entre os adultos que cuidam da criança 

surda para seu processo de apropriação e desenvolvimento da linguagem e 

dos demais aspectos psicossociais. 

A integração da família é base para um processo de apoio ao sujeito 

surdo. O processo se estabelece por meio de interações afetivas, de um 

diagnóstico precoce da surdez e do estabelecimento, o mais rápido possível, 

de interações efetivas entre o surdo e sua família (DESSEN, 1999). Nesse 

sentido, a aprendizagem do surdo exigirá a participação efetiva dos pais, visto 

que, conforme pondera Castro et all (1999), estes potencialmente podem dar o 

suporte para a socialização da criança com o mundo externo, a partir da 

compreensão das coisas e do entendimento de suas diferenças. 
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No processo de organização dos dados desta pesquisa, considerou-se o 

subtópico Apropriação da Língua Portuguesa na modalidade escrita, pois este 

foi muito destacado pelos sujeitos surdos. Contudo, não se ignorou a questão 

da apropriação da LP oral, sendo que esta está incluída no subtópico 

Apropriação dos demais tipos de linguagens. 

A partir dos relatos orais dos participantes acerca da sua relação com a 

Língua Portuguesa na modalidade escrita, é possível constatar a influência da 

família nesse processo. No relato de suas histórias de vida, percebe-se que 

alguns participantes chamam atenção para o fato de que seus pais atuavam 

como professores, corrigindo tanto a oralidade quanto a escrita dos filhos, 

explicando e questionando. Exemplos desses fatos podem ser notados nas 

falas abaixo: 

 

Minha mãe e meu pai, que era ex-professor em Santa Catarina, me 
ensinavam o português escrito e a oralidade. Eu não podia e nem tinha 
tempo para brincar, pois ficava horas a fio treinando tanto a escrita quanto 
a fala. Quando comecei a aprender a escrever minha mãe percebeu a 
necessidade de utilizar vários recursos com a escrita, livros, gestos, 
imagens, dentre outros. Nesta época não havia internet, então minha mãe 
pedia que eu lesse, escrevesse, perguntava o significado e se eu não o 
entendesse me explicava. Usávamos para nos comunicar todos os recursos 
e nada era proibido e isso era muito bom, pois facilitava nossa 
comunicação33(ESTRELA VEGA). 

 
Na escola a professora tinha tempo apenas para explicar o conteúdo. Mas 
em casa, minha mãe explicava a estrutura da língua escrita. Eram horas de 
estudo (ESTRELA SIRIUS). 
 
Depois de todas essas correções fazia uma nova redação. Minha mãe exigia 
que eu fizesse o mais próximo possível da estrutura gramatical da língua 
portuguesa. Chegava a fazer três até quatro vezes o mesmo tema.  A 
minha mãe não era professora, por isso ela conseguiu me ajudar até a 4ª 
(quarta) série (ESTRELA SIRIUS). 
 
 
 

Os relatos desses sujeitos revelam que suas famílias realizavam um 

trabalho com a Língua Portuguesa no ambiente familiar, principalmente com a 

língua escrita. Cabe aqui esclarecer que as Estrelas Sirius e Vega estudaram 
                                                           
33

No processo de análise efetivado neste estudo, optou-se por destacar as falas dos 
participantescom o uso de fonte Tempus Sans ITC. Tal procedimento, adotado deste ponto do 
texto em diante,visa facilitar o entendimento do leitor e oportunizar a identificação imediata das 
memórias explicitadas pelos professores universitários surdos, por meio das entrevistas. 
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em escolas especiais que priorizavam a oralidade, sendo que Sirius estudou 

também na escola regular em uma época conhecida como integração, na qual 

cabia ao aluno adaptar-se à escola e não o oposto. Quanto ao empenho da 

família em promover o aprendizado da LP na modalidade escrita, nota-se que 

ocorriam ações que, por vezes, acabavam sendo exaustivas e forçadas, como 

repetições. Desse modo, pode-se perceber que a família dedicava um tempo 

demasiadamente extenso para estudar com a criança surda. Tal fato parece 

demonstrar que, quando crianças, tais participantes tinham uma relação com 

seus familiares muito próxima das relações estabelecidas com os professores 

da escola. Isso demonstra o quão conflitante devia ser para os pais 

trabalharem com esses filhos, já que as crianças frequentavam uma escola que 

não dava conta da demanda, cabendo, assim, aos familiares assumir papéis 

que extrapolavam a relação pai-filho.  

Apesar de a literatura, já mencionada no decorrer do texto, referir que a 

maioria dos pais deseja a oralidade, tais relatos também demonstram que a 

língua portuguesa na sua modalidade escrita era bastante trabalhada nas 

famílias desses participantes. A Estrela Capella, por exemplo, aponta em suas 

lembranças que: “minha mãe e irmã me ajudavam nas redações, corrigindo e 

explicando. Demorei em aprender o português escrito”. Nesse ponto, é preciso 

esclarecer que muitas crianças surdas apresentam dificuldades com a língua 

escrita. O relato acima esclarece que a participante conseguiu aprender a 

Língua Portuguesa escrita pelos esforços de sua família. 

No que se refere ao esforço da família para que a aprendizagem da LP 

escrita ocorresse, é notório o esforço dos pais e dos demais familiares na 

tentativa de encontrar estratégias e recursos que auxiliassem as crianças 

surdas em seu processo de letramento.  

É o que refere a estrela Arcturus, quando relembra que em família 

 

Brincávamos com o jogo do STOP.  Sorteávamos uma letra, por exemplo, 
a letra C e escrevíamos o que sabíamos sobre cada item de cada coluna. 
Quando errava, omitia uma letra, ou trocava silabas, minha irmã corrigia 
(ESTRELA ARCTURUS). 
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A Estrela Sirius relembra que:  
 

Quando comecei a aprender a escrever minha mãe percebeu a necessidade 
de utilizar vários recursos com a escrita, livros, gestos,imagens, dentre 
outros. Nesta época não havia internet, então minhamãe pedia que eu 
lesse, escrevesse, perguntava o significado e se eunão o entendesse me 
explicava. Usávamos para nos comunicar todosos recursos e nada era 
proibido e isso era muito bom, pois facilitavanossa comunicação 
(ESTRELA SIRIUS). 

 
Trabalhava-se a palavra e o significado, o contexto do objeto.  Tudo era 
ensinado por meio da contextualização. Quando o objeto ou lugar não 
estava à vista era bem mais difícil, pois tudo tinha que ser visualizado 
(ESTRELA SIRIUS). 
 

 

A partir dos relatos dos sujeitos, é possível perceber que apesar de as 

famílias usarem alguns recursos para ensinar e retomar os conteúdos 

escolares em casa, especificamente no que se refere à escrita da Língua 

Portuguesa, em geral as atividades desenvolvidas ocorriam de forma 

mecânica, por meio da memorização, repetição exaustiva e por tentativas de 

erros e acertos. Segundo Richter (2002), os resultados desses métodos são 

geralmente decepcionantes: não resultam em fluência nem correção. Ou seja, 

focalizar o aprendizado fortemente na gramática e em exercícios mecanicistas, 

repetitivos e memorizadores não ajudam a produzir linguagem com mais 

desembaraço, nem com maior adequação.  

Cabe, no entanto, esclarecer que tais pais provavelmente faziam uso 

desse tipo de atividade descontextualizada, pois eram essas as atividades 

realizadas na própria escola com seus filhos surdos, e como não eram 

professores, era comum, portanto, que usassem as mesmas metodologias 

presentes nos cadernos e nos livros dessas crianças. Além disso, é possível 

inferir, por meio dessas falas, que a escola não dava conta do processo de 

apropriação da língua escrita desses participantes, provavelmente por ser 

ainda uma escola integradora, na qual cabia ao sujeito adaptar-se ao sistema, 

como é o caso da Estrela Sirius. 

Ora, se o sistema não dava conta do alunado, cabia à família fazer a 

tarefa da escola, a fim de que não houvesse tantas defasagens na 

aprendizagem dessas crianças.  
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Apesar da ajuda constante das famílias, alguns participantes, como a 

Estrela Sirius, fazem referência às dificuldades enfrentadas durante o período 

escolar com relação à Língua Portuguesa escrita. Sirius especifica que em 

casa, a mãe “sempre corrigia, ela não mencionava os erros, mas reestruturava a 

redação, comparava e mostrava tudo o que precisava ter em um texto, tais como 

artigo, verbo, preposições, etc.” (ESTRELA SIRIUS). Novamente, essa fala 

aponta para a preocupação da família em dar o assessoramento necessário 

para que a criança surda tivesse um aprendizado da LP escrita de modo 

satisfatório. Esse mesmo participante refere que esperava chegar em casa 

para sanar suas dúvidas com a mãe, conforme pondera em suas memórias: 

“somente quando chegava em casa a mãe tirava as dúvidas e todos os dias ela 

explicava as palavras e os conteúdos”. Tais memórias também demonstram que o 

aprendizado da língua escrita centrava-se quase que exclusivamente na 

gramática da língua, a partir de suas normatizações. É preciso esclarecer que 

esse tipo de trabalho não contribui para o desenvolvimento escolar dos 

estudantes, apesar de ser o trabalho realizado por muitas escolas. É provável 

que esses sujeitos tivessem dificuldades com a língua exatamente em razão do 

seu uso fora de contexto, por meio de atividades mecânicas e sem sentido para 

as crianças. 

Por trás de tal lógica, pode-se inferir uma contradição presente em 

muitas escolas, ou seja, utilizam atividades e práticas sem sentido, mas 

esperam que os alunos façam um uso efetivo da linguagem escrita. Esse uso 

só é possível se a escola criar condições para atividades interativas efetivas 

em sala de aula (GERALDI, 1997). Outros autores, como Guarinello et al 

(2007), demonstraram também que a falta de atividades significativas com a 

escrita/fala impede que os surdos percebam o uso e a função dessa língua. É o 

caso da Estrela Sirius, que aponta que aprendeu a Língua Portuguesa por meio 

de atividades mecânicas e fora do contexto, em detrimento de práticas 

dialógicas significativas com a língua escrita.   

Também é possível visualizar que algumas famílias trabalhavam a 

oralidade em casa, relacionando-a à apropriação da Língua Portuguesa escrita, 

como na história da Estrela Arcturus. 
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Minha mãe e minha irmã pediam para eu escrever os nomes dos objetos e, 
junto comigo, corrigiam tudo. Caso eu errasse, faziam-me pensar até 
escrever certo. Aprendia verbos, mas sempre contextualizado, primeiro 
oralizava e depois escrevia (ESTRELA ARCTURUS). 
 

 

A partir desta fala, observa-se a preocupação de alguns pais em garantir 

que seus filhos surdos oralizassem, como forma interagir com a sociedade 

ouvinte. Isso era bastante comum nas escolas especiais que, em geral, 

trabalhavam como se fossem clínicas, desenvolvendo a audição e a oralidade 

das crianças surdas. A fala de Arcturus demonstra a importância dada pela 

família à oralização, fato bastante esperado, já que a escrita e a fala muitas 

vezes são socialmente entendidas como processos que codependem, ou seja, 

para escrever é preciso primeiro falar.  

Além disso, a oralidade tem um prestígio social bastante enfatizado por 

algumas escolas especiais que utilizam uma abordagem oral, de maneira que 

privilegiam a fala por vários motivos, entre esses, Witkoski e Baibich-Faria 

(2010) relatam que a fala é priorizada nas escolas especiais, visto que os 

docentes, em sua grande maioria, não possuem fluência em Libras e, 

tampouco, qualificação metodológica voltada ao ensino de alunos surdos. Ora, 

se a própria escola prioriza a oralidade, é bastante provável que as famílias, 

frente a essa problemática, também irão priorizá-la. 

Cabe destacar o papel importante que algumas famílias tiveram no 

processo de apropriação do conhecimento de seus filhos. No entanto, nota-se 

que os pais e familiares, muitas vezes, acabavam agindo como professores, 

fato que provavelmente sobrecarregava suas interações como pais.  

Logicamente, aqui não se está desconsiderando a importância das relações 

entre escola e família, pois essa parceria é necessária para o desenvolvimento 

de toda criança, contudo, pelos relatos dos sujeitos desta pesquisa, o fato de a 

escola não dar conta do desenvolvimento acadêmico de algumas crianças 

surdas acaba por sobrecarregar os pais com outras funções, além das 

paternas, o que por vezes pode prejudicar as relações entre pais e filhos.  

Isso fica claro nas lembranças desses participantes com relação à 

apropriação da Língua Portuguesa, ou seja, o que eles lembram dos pais na 
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infância tem a ver com o desenvolvimento da Língua Portuguesa, tanto oral 

como escrita, por meio de atividades mecânicas e não significativas. Apesar 

disso, enaltecem seu papel, pois o que conhecem dessa língua veio muito mais 

da família do que da escola.  

Santana (2005) esclarece que a apropriação da linguagem implica bem 

mais do que apenas realizar produções articulatórias, bem mais que um 

aprendizado baseado na repetição ou mesmo na simples imitação. Usar a 

língua, em qualquer modalidade, precisa ser entendido como um trabalho, já 

que com a linguagem não apenas representamos o real e produzimos sentidos, 

mas representamos também a própria linguagem. Isso permite entender que 

não se domina uma língua pela incorporação de um conjunto de itens lexicais e 

pela aprendizagem de um conjunto de regras de estruturação de enunciados 

(gramática). A linguagem é, portanto, um trabalho entre interlocutores sobre a 

linguagem e seu funcionamento. 

De maneira geral, pode-se perceber nessas falas que os processos 

linguísticos entre a família e a criança surda possibilitaram as primeiras 

interações entre a criança e a língua. Pode-se inferir, pelas memórias dos 

participantes, que as práticas linguísticas que ocorriam entre as crianças 

surdas e seus pais privilegiavam a mecanização da fala, uma vez que as 

crianças eram obrigadas a conviver com um processo de aprendizagem 

pautado na repetição e no treinamento para que alguns sons fossem emitidos, 

sem levar em conta a ideia defendida por Vygotsky (2008), de que a fala 

necessita ser utilizada em sua significação (fala lógica) e não meramente pela 

repetição de sons isolados. 

Ainda, a partir das histórias dos participantes da pesquisa, pode-se 

inferir que a participação da família no processo de apropriação da Língua 

Portuguesa foi fundamental. Ainda que muitas ações fossem pautadas por 

instruções oriundas de uma concepção clínico-terapêutica, percebe-se que as 

intenções e os encaminhamentos desses pais, em complementação ao 

processo de escolarização, mostraram-se efetivos e contribuíram para que 

esses surdos tivessem êxito em sua vida acadêmica. 

É preciso também destacar que os usos mecânicos e 

descontextualizados na língua não fazem parte da história apenas de pessoas 
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surdas. É claro que este trabalho leva em consideração o singular de cada 

caso, mas também o social. Geraldi (1997) esclarece que os alunos, em geral, 

estão acostumados, pelo próprio sistema de ensino brasileiro, a repetir na 

escola passivamente os enunciados que nem percebem e a reproduzir 

enunciados alheios, ou seja, os alunos são educados para a prática de copiar, 

conservar e combinar palavras, desprezando seus sentidos. 

Portanto, como sugere Foucault (2005), a linguagem não passa ilesa, já 

que em toda sociedade os discursos são controlados, selecionados, 

organizados e redistribuídos por meio de certos procedimentos que objetivam 

“conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e terrível materialidade” (FOUCAULT, 2005, p. 9). 

Em vista disso, as interações verbais se limitam na vida das pessoas 

aos limites dos discursos possíveis, de forma que quanto maior for o controle 

sobre as interações dos sujeitos, maior será o controle dos discursos e, como 

consequência, da produção de sentidos (GERALDI, 1997). Dessa forma, 

percebe-se que muitas das interações estabelecidas entre os sujeitos 

participantes e suas famílias são controladas tanto pela maneira, muitas vezes 

negativa, com que a surdez é percebida socialmente como pelos usos 

mecânicos e sem sentidos das línguas. 

 

Com relação à influência da família na apropriação da Língua de 

Sinais, é preciso considerar que algumas famílias ouvintes que possuem filhos 

surdos não aceitam a surdez e que, nesses casos, o surdo tem mais 

dificuldade para se apropriar dessa língua.  

No contexto da família, reside um espaço propício ao desenvolvimento e 

à aprendizagem da Libras, bem como nas questões relacionadas à aceitação e 

valorização da diferença. Assim sinaliza o documento A Classificação Indicativa 

na Língua Brasileira de Sinais (BRASIL, 2009, p. 11): 
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o aprendizado da LIBRAS ou o desenvolvimento da fala desde cedo 
dependerá do contexto familiar no qual a criança vive e do grau da 
deficiência. A família deve escolher em qual ambiente linguístico vai 
inserir a criança. Uns optam por estimular o aprendizado da Língua 
Portuguesa na modalidade oral, outros escolhem a LIBRAS e, ainda, 
há os que preferem que seus filhos comuniquem-se pelas duas 
formas. 

 

O ponto de vista defendido por Sacks (2007) também considera que a 

Língua de Sinais precisa ser introduzida e adquirida o mais cedo possível. 

Caso contrário, quando não ocorre precocemente o desenvolvimento da 

criança surda pode ser permanentemente retardado e prejudicado. Também o 

autor infere que a surdez deva ser diagnosticada o mais cedo possível, de 

modo que as crianças surdas sejam postas em contato primeiro com pessoas 

fluentes na Língua de Sinais, sejam seus pais, professores ou outros 

indivíduos. 

Notadamente, apenas o reconhecimento e o uso da Língua de Sinais 

pode não resolver toda a problemática e a complexidade que envolve a 

educação de surdos. O papel que a LS desempenha de fato no ambiente 

escolar e principalmente na vida dos surdos necessita ser pensado de modo 

que estes encontrem sentido em seu uso e que possam, por meio dela, 

estabelecer um processo comunicativo profícuo em seu contexto social. Por 

conseguinte, cabe destacar que a apropriação precoce da LIBRAS por crianças 

surdas e o emprego de estratégias coerentes para o aprendizado da Língua 

Portuguesa são fundamentais para que a criança surda aproprie-se da 

linguagem o mais cedo possível. 

Peixoto (2006) enfatiza que, embora os sujeitos surdos façam parte de 

um meio social e de um núcleo familiar em que ocorre a prevalência da língua 

oral majoritária, eles também estão ligados, direta ou indiretamente, a espaços 

e pessoas que se comunicam usando a Língua de Sinais. Nesse sentido, 

destaca-se a importância do reconhecimento da condição bilíngue dos surdos, 

o que implica aceitar que estes transitam entre essas duas línguas e, mais do 

que isso, que eles se constituem e se formam a partir delas. 
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As famílias dos surdos partícipes deste estudo talvez não tenham 

compreendido, na época da escolarização inicial de seus filhos, a importância 

do aprendizado da LS para o desenvolvimento da linguagem dos surdos. Sobre 

essa questão, a Estrela Canopus comenta que “na adolescência tive contato com 

a Língua de Sinais, mas como minha família continuava a usar só a oralidade, não 

conseguia me relacionar com eles”. 

Essa falta de compreensão, por parte da família, pode decorrer devido à 

inserção das crianças em contextos escolares que tiveram sua base 

exclusivamente centrada em metodologias orais que desconsideravam a 

Língua de Sinais. As concepções defendidas pelas escolas oralistas acabavam 

também influenciando o comportamento e as atitudes das famílias dos surdos, 

no sentido da prioridade da oralização em detrimento da LS. Percebe-se, nesse 

caso, também um mecanismo de controle exercido pelas escolas, que é a 

proibição (GERALDI, 1997) do uso da Língua de Sinais, a fim de controlar o 

desenvolvimento da língua oral, fato que também é recorrente no contexto 

familiar. 

Em face de tal constatação, é necessário pontuar que as famílias 

precisam de um comprometimento com a Língua de Sinais, ou seja, não basta 

a criança apropriar-se dela, a família também precisa aprender a língua e 

interagir por meio dela. Isso fica evidente na memória da Estrela Sirius, quando 

explicita que 

 
os surdos que não eram apoiados pela família, ou tinha família que não 
aceitava a surdez, tinham mais dificuldades de entender a língua de sinais. 
O surdo onde a família era presente ou que a mesma o ajudava, tinha 
melhor conteúdo e progredia se desenvolvia na compreensão da língua de 
sinais (ESTRELA SÍRIUS). 
 

 

Frente à memória relatada pela Estrela Sirius, pode-se destacar a 

necessidade do aprendizado, pela família, da Língua de Sinais, ainda que em 

muitos casos isso não seja evidente e a proposta bilíngue seja negada, 

conforme a própria Estrela Sirius aponta ao referir que “havia, por parte das 

famílias, um preconceito em relação à Língua de Sinais”. A esse respeito, Santana, 
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Guarinello e Bergamo (2013) discutem que a construção desse discurso de 

negação ocorre em razão da valorização da oralidade e da tentativa de que 

seus filhos falem como as demais crianças. Ademais, os autores discutem que 

 

[...] temos o fato de que nem todas as pessoas que convivem 
integralmente com a criança sabem Libras. Em alguns casos, a mãe 
faz o curso de sinais e vira tradutora da criança. Em outros, vários 
integrantes da família aprendem alguns sinais, e é comum ainda que 
a própria criança ensine Libras para seus pais, a qual ela também 
teve que aprender em condições especiais, já que essa não é a 
primeira língua de sua mãe, mas de um instrutor surdo. Esse é o 
status da língua materna do surdo (SANTANA, GUARINELLO E 
BERGAMO, 2013, p. 448). 

  

Andreis-Witkoski (2012) destaca a importância dos componentes do 

grupo familiar em aprenderem a Língua de Sinais, pois é por meio da 

comunicação que a criança surda e a família criam laços emocionais, afetivos e 

sociais, transformando o ambiente familiar mais acolhedor e seguro. Nos 

recortes de falas das Estrelas Sirius e Capella, verificam-se como a 

compreensão da Língua de Sinais pela família exerceu papel fundamental na 

sua formação. 

 

Como eu tinha mãe, prima e irmã que me ajudavam, tinha uma boa 
compreensão da Língua de Sinais, não era 100%, mas estava no processo de 
desenvolvimento. Por exemplo: com 15 anos já conseguia ler jornal e 
alguns amigos surdos, da mesma idade nunca liam jornais, não conheciam 
as palavras, não tinham uma interação, troca nem mesmo com a família 
(ESTRELA SIRIUS). 
 
É importante a família aceitar a melhor forma de comunicação para seu 
filho. Minha mãe e minha irmã aprenderam libras, o que facilitava a nossa 
comunicação (ESTRELA CAPELLA). 
 
Com uns 9 para 10 anos começamos, eu e minha mãe, a aprender Língua 
de Sinais e isso ajudou muito na minha comunicação com a família. Minha 
compreensão do mundo era outra (ESTRELA CAPELLA). 
 

 

Conforme discutem Negrelli e Marcon (2006), a participação da família 

na comunicação do surdo, por meio dos sinais, possibilita a maior interação 

desse sujeito com o mundo em que vive e pode tornar o convívio mais 

agradável e feliz. A inserção da Libras nos espaços familiar e escolar poderá 
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proporcionar a vivência de uma realidade bilíngue das relações culturais, 

institucionais e sociais. 

Nas falas acima, observa-se que nas famílias em que a Língua de Sinais 

era utilizada nas interações foi possível um efetivo desenvolvimento e 

apropriação da linguagem. Quando a Estrela Capella deduz que por meio da 

LS sua compreensão de mundo mudou, está explicitando que a partir desta ela 

e sua família tiveram mais possibilidades de ultrapassar os limites 

estabelecidos pelo uso apenas da língua oral e escrita e dos denominados 

gestos ou sinais caseiros, aqueles aprendidos na família para se comunicarem 

entre si.  

Cabe ressaltar aqui que a Estrela Alfa Centauri teve contato com a 

Língua de Sinais na família, desde cedo, como também esteve inserida na sua 

vida escolar em um contexto de sala bilíngue. 

 

Na família tive contato com a Libras, em especial com dois primos de 
minha mãe, também surdos. Esses parentes tem a mesma idade de minha 
mãe, sendo uma delas professora de libras, concursada na rede municipal. 
Na infância, ela já me ensinava Libras (ESTRELA ALFA CENTAURI). 

 

 O contato com a Língua de Sinais desde a primeira infância pelas 

crianças surdas é primordial para o seu desenvolvimento social, cultural e 

intelectual, potencializando as possibilidades de as crianças surdas inserirem-

se no mundo da linguagem (QUADROS; SCHMIEDT, 2006). As referidas 

autoras também ressaltam que, por intermédio de pesquisas com crianças 

surdas que adquiriram a Língua de Sinais precocemente, foi possível constatar 

que elas não apresentaram prejuízo quanto ao desenvolvimento da linguagem. 

Dessa forma, quanto mais cedo a Língua de Sinais for aceita e utilizada como 

meio de interação entre família e criança surda, menos perdas ela terá em seu 

desenvolvimento.  

O fato de os filhos surdos terem nascido e se desenvolvido no contexto 

de uma família ouvinte, que, muitas vezes, desconhece uma língua além da 

portuguesa, pode ser apontado como uma desvantagem nas interações que 

ocorrem entre o surdo e família. Nesse sentido, Skliar (2000) defende que se 

não se organizar adequadamente o acesso das crianças surdas à Língua de 
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Sinais, seu acesso será tardio e seu uso restringido à práticas comunicativas 

parciais, que podem trazer como consequência a falta de acesso aos bens 

culturais e sociais. 

Por outro lado, Souza e Silvestre (2007) discutem que a percepção que 

a família tem de que a criança vai ter dificuldades em se comunicar, fatalmente 

acabará dificultando no processo de apropriação da Língua de Sinais, fazendo 

com que venham adotar estilos comunicativos que entorpeçam ainda mais a 

comunicação entre os familiares e a criança surda. Nesse sentido, Abreu e 

Silva (2011) ponderam que essa falta de compreensão ocorre devido à falta de 

uma linguagem própria e acessível, por meio da qual a criança e a família têm 

possibilidade de conviver, relacionando-se de forma integral e participativa.  

Apesar de esses participantes declararem que algumas famílias usam a 

Língua de Sinais, percebe-se que a Língua Portuguesa, tanto na modalidade 

oral quanto escrita, ainda são prioridade. Além disso, percebe-se que a maioria 

dos participantes constituiu-se a partir da Língua Portuguesa, tendo os 

primeiros contatos com a Língua de Sinais mais tarde. Cabe destacar também 

que se concorda com Geraldi (1997), quando conclui que a linguagem 

constitui-se pelo trabalho dos sujeitos nos processos interacionais, portanto, 

cabe às famílias, independente de que línguas utilizam, fazer uso da linguagem 

em situações significativas que façam sentido para todos seus participantes. 

 

Na família: relação com os demais tipos de linguagem- No contexto 

desta pesquisa, a oralidade e os gestos são agrupados como demais tipos de 

linguagem. A oralização, muitas vezes, ainda é vista como o recurso mais 

importante na comunicação entre a família e a criança surda. Os métodos orais 

eram e ainda são considerados como aqueles que resolveriam o problema da 

surdez, porém cabe destacar que tais métodos são utilizados por alguns 

profissionaisde forma mecânica e descontextualizada, fazendo uso  da 

repetição constante de sílabas e palavras, e um incansável treinamento para 

realizar a leitura labial. Isso, em geral, decorre do desejo da família em tornar 

essas crianças o mais próximo possível das crianças ouvintes, o que caba por 

tornaro espaço familiar um local propício à intervenção e a normalização 

(LUNARDI, 2006). 
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Com relação ao uso da língua oral e o dos gestos, as lembranças 

destacadas pelas Estrelas Sirius, Vega e Arcturus revelam que estas eram, em 

muitos momentos, obrigadas pela família, a falar e a repetir palavras. 

 

Quando comecei a oralizar ainda havia barreiras, mas íamos tentando até 
conseguir um entender o que o outro queria. Quando minha irmã queria 
me avisar alguma situação, me proteger, ou avisar que meu pai ou minha 
mãe estavam vindo usava os gestos caseiros, para nos comunicar 
(ESTRELA  ARCTURUS). 
 

Eu e meus pais criamos sinais caseiros para nos comunicar. Não era a 
linguagem Libras, mas gestos. Minha mãe me obrigava a falar e quando 
errava ficava repetindo por várias vezes e foi dessa maneira até os 14 anos 
de idade (ESTRELA VEGA). 

 

Às vezes a barreira de comunicação me impedia de compreender e quando 
minha mãe começava a falar muito, não entendia, por exemplo: G-A ou 
C-A porque a leitura labial é difícil. As letras R, F, V, não se consegue 
perceber na fala seé  F-A ou V-A e isso atrapalha no desenvolvimento da 
criança (ESTRELAS SIRIUS). 

 

 

O modelo clínico-terapêutico tem como proposta a aquisição da língua 

oral pelos surdos, a fim de que estes se integrem à sociedade ouvinte 

majoritária. A esse respeito Skliar (1997, p. 111) afirma que “medicalizar a 

surdez significa orientar toda a atenção à cura do problema auditivo, à correção 

de defeitos da fala ao treinamento de certas habilidades menores como a 

leitura labial e a articulação [...]”. Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas e 

terapêuticas da oralidade eram realizadas por meio de treinamentos exaustivos 

para chegar à pronúncia “correta” das palavras. A situação se agravava, pois, 

em geral, e como já mencionado anteriormente, o treinamento da fala ocorria 

de forma mecânica e não  significativa. 

Percebe-se nas falas a seguir, das Estrelas Sírius, Arcturus e Alfa 

Centauri, que a família também utilizava de gestos caseiros, ou seja, gestos 

criados pela própria família, para se comunicar: 

Foi neste momento que minha mãe começou a perceber que os gestos e a 
oralidade precisavam trabalhar de maneira conjunta. Antes eu ficava muito 
nervosa, gritava, quebrava e jogava as coisas porque não entendia nada. 
Minha mãe percebeu a importância de usar gestos para que eu me 
desenvolvesse, mesmo que nessa época existisse certo preconceito da 
sociedade referente à língua de sinais. (ESTRELAS SÍRIUS). 
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Na infância comunicava-me com minha família por meio dos gestos 
caseiros. Minha mãe apontava para as coisas, estabelecíamos os sinais para 
as diferentes situações.  Aprendi a falar poucas palavras(ESTRELA 

ARCTURUS). 

 
Minha família sabe poucos gestos caseiros como casa, comer, dormir, 
banho, escova de dente. Nos “bate papos” de quaisquer assuntos sempre 
usei a linguagem oral, às vezes usava poucos gestos acompanhados 
oralmente, como apoio(ESTRELA ALFA CENTAURI). 

 
 

Segundo Caselli e Volterra (1994), a gestualidade é inerente a todo ser 

humano e está presente na aquisição de qualquer língua. Esses mesmos 

autores desenvolveram pesquisas na década de 1980, envolvendo crianças 

surdas e ouvintes, e concluíram que o desenvolvimento linguístico das mesmas 

é exatamente igual. Nos dois casos percebe-se que o uso de gestos, quando 

da utilização de dêiticos34, se faz presente nas fases iniciais de aprendizagem, 

para que assim, numa fase seguinte, surjam as primeiras palavras/sinais. 

Como consequência espera-se que, ao longo do tempo e das experiências em 

uma língua, os gestos diminuam em razão de signos, sinais e palavras 

adquiridos pela criança. No caso dos surdos percebe-se que a segunda fase, 

ou seja, a apropriação da língua de sinais, geralmente inicia-se fora do 

contexto familiar devido ao fato de muitas famílias ouvintes não terem 

conhecimento da Língua de Sinais. Dessa forma, muitas crianças surdas e 

suas famílias ouvintes não possuem uma língua em comum, o que dificulta as 

interações entre os eles, tornando, assim, comum o uso de gestos caseiros.  

Além do fato de as famílias insistirem na normalização de seu filho surdo 

mediante a oralização, pode-se observar pela fala da Estrela Sirius que por 

mais que a família aceitasse a Língua de Sinais, ainda existia naquela época 

um forte preconceito da sociedade quanto ao uso dessa língua. Há 

conhecimento de relatos de adultos surdos que, ao se comunicarem por meio 

de Libras em um ambiente ocupado predominantemente por ouvintes, foram 

comparados a macacos devido à sinalização e às expressões faciais e 

                                                           
34São gestos demonstrativos ou direcionais. Acompanham as palavras como aqui, lá, ou isto, e também 

eu e você. São movimentos de apontar, tipicamente realizado com os dedos, embora qualquer extensão de 

objetos (objetos manipulados) ou do corpo (cabeça, nariz, queixo) possa ser usada. Os gestos dêiticos, que 

acompanham as narrativas, apontam geralmente as entidades concretas. Disponível em: 

<http://psicolinguistica.letras.ufmg.br/wiki/index.php/Gesto> Acesso em:21/12/2015 

http://psicolinguistica.letras.ufmg.br/wiki/index.php/Gesto
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corporais. Até hoje se pode perceber resquícios desse preconceito, agora em 

uma versão mais sutil, nos incansáveis olhares disfarçados, como se utilizar a 

Libras fosse algo exótico. Assim, recorda-se a Estrela Sirius: “Minha mãe 

percebeu a importância de usar gestos para que eu me desenvolvesse, mesmo que 

nessa época existisse certo preconceito da sociedade referente à Língua de Sinais”. 

Por outro lado, a Estrela Canopus, situa que:  

Na verdade, cresci com minha mãe me obrigando a oralizar, porque na 
época era proibido gestos ou Língua de Sinais. Em algumas situações 
minha mãe falava e eu não entendia e não perguntava o que ela tinha 
falado, porque parecia que ela me achava deficiente mental”(ESTRELA 

CANOPUS). 

Na minha infância a criança tinha dificuldade para compreender a Língua 
de Sinais. Era incentivada apenas a oralizar, se sentia inferiorizado 

(ESTRELA CANONUS). 

A fala da Estrela Canopus chama a atenção quando refere que parecia 

que sua mãe a confundia com alguém com deficiência mental, por causa da 

falta da língua oral, o que parece ser um resquício da sociedade normalizadora, 

a qual proíbe a diferença. Para Skliar (2003), esse tipo de proibição só afirma a 

mesmidade, silenciando e ressignificando as vozes dissonantes. Esse mesmo 

autor afirma que com a modernidade vem a classificação, aqui estabelecida 

pela deficiência mental ou auditiva, e esse diferente nesta sociedade é 

percebido como desviante da norma, “inventados, traduzidos, normalizados, 

fixados a essa idéia da temporalidade” (p. 64).  

Também a Estrela Arcturus refere-se à falta de interações entre ele e a 

mãe e a proibição da Língua de Sinais. “Quando minha mãe não entendia o que 

eu queria eu ficava nervoso, então dramatizava para ela entender”. Sirius completa, 

inclusive, que “se a escola não aceitava os gestos, as famílias também não. Tínhamos 

uma percepção visual e com isso sentíamos necessidade de sinalizar”. 

 Tais constatações vão ao encontro do que Batista e Reis (2011) refletem 

quando afirmam que os pais se sentem impotentes frente às barreiras da 

comunicação com o filho surdo, fazendo com que este se sinta um estranho 

dentro de sua própria casa. Isso ocorre, muitas vezes, porque os pais 

desconhecem a Libras, o que leva à construção de uma comunicação restrita e 
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fragmentada, centrada apenas no uso de mímicas ou gestos. Os autores 

referem ainda que alguns pais alegam medo, principalmente quando o surdo 

entra na adolescência, pois nessa fase este sujeito sente a necessidade de ser 

compreendido e isso, algumas vezes, só acontece fora de casa, em específico 

na comunidade surda. 

 Além disso, é preciso esclarecer que esses participantes, tais como 

muitos surdos ao longo da história, foram classificados e que tal categorização, 

por si só, já é um ato de exclusão que supõe a coerção e a violência. Skliar 

(2003) explicita que tal classificação produzida, inventada, normalizada pode 

ser entendida como um ato de perversão, ou seja, na insistência, na eterna 

reprodução do outro, como se todos fossem iguais. O autor (Idem, p. 66) 

destaca a “perversão de rejeitar, impedir, proibir os não-espaços, a falta de 

espaços, os espaços híbridos, as fronteiras, a vida nas fronteiras, os espaços 

outros” como um elemento impeditivo para a apropriação da linguagem. 

 

4.5O PAPEL DA ESCOLA NO PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA 

LINGUAGEM PELOS SURDOS 

 

A partir da perspectiva sócio-histórica, vale ressaltar que os participantes 

dessa pesquisa vivem em contextos históricos diferentes em todos os aspectos 

social, cultural, afetivo, cognitivo, entre outros. Em razão dessa afirmação, faz-

se necessário esclarecer que as estrelas Sirius (Participante1), Canopus 

(Participante 2), Arcturus (Participante 4) e Vega (Participante 5) foram 

alfabetizadas em um período que antecedeu a disseminação das Políticas 

Educacionais Inclusivas (2008) tendo como marco no Brasil a Promulgação de 

Salamanca em 1990, denominado Integração35.  

Por outro lado, as estrelas Alfa Centauri (Participante3) e Capella 

(Participante 6) estudaram em um contexto de escola regular, mas em sala 

                                                           
35 A integração social trata de ações que buscam a inserção social de pessoas com 
necessidades especiais que possuem níveis de competência compatível com os padrões 
sociais existentes.  No espaço escolar a inserção era parcial e condicional, as crianças 
“preparavam-se” em escolas ou em classes especiais para estar em escolas ou classes 
comuns.  
 . 
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especial bilíngue para surdos, ou seja, o professor era proficiente em Língua de 

Sinais, ou havia o intérprete como apoio especializado.proposição situada em 

conformidade com as orientações do Decreto 5626/05 que prevê esta forma de 

organização escolar  para o estudante surdo. 

O foco desta análise volta-se para o contexto da escola, na relação com 

a LP, com a LS e com os demais tipos de linguagem, considerando o papel 

dessa instituição no que se refere à apropriação da linguagem pelo surdo. 

 

Na escola: relação com a Língua Portuguesa na modalidade escrita 

A escola será, de modo geral, o espaço onde ocorrerão os primeiros contatos 

sistemáticos do sujeito surdo com a Língua Portuguesa escrita. Conforme 

reflete Fernandes (2006), é neste ambiente, em decorrência das múltiplas 

vivências que se operam ao longo da vida escolar, que a escrita passará a ter 

sentido. Ainda, para a autora, a “única via de acesso à língua portuguesa para 

os surdos é a escrita [...] aprender a escrita significa aprender língua 

portuguesa: escrita e língua fundem-se em um único conhecimento vivenciado 

por meio da leitura” (Idem, 2006). 

 Segundo Guarinello (2004), o fato de a maioria das crianças surdas 

nascer em famílias ouvintes e ter pouco contato ou nenhum com a Língua de 

Sinais na primeira infância reflete-se fortemente no momento em que a criança 

passa a frequentar a escola e ter contato direto com a escrita da Língua 

Portuguesa. É comum, nos estudos sobre surdez, relatos a respeito das 

dificuldades dos surdos na apropriação da Língua Portuguesa escrita (GÓES, 

2012, QUADROS, 2008, PEREIRA, 2006e BERNARDINO, 2000).  

As dificuldades de aprendizagem do surdo podem ocorrer pela 

defasagem de alguns pré-requisitos, como a falta de um vocabulário amplo, as 

experiências de mundo reduzidas, a facilidade de socialização e interação 

necessários ao ingresso escolar (SALLES, et al, 2004).  Frente a essas 

dificuldades, é preciso ter sempre clareza de que no momento em que a 

criança surda chega à escola, ela, em geral, apresenta algumas restrições 

linguísticas, e, a partir de então, passará a se relacionar com diferentes 



123 

 

pessoas, culturas, lugares, mundos, e poderá restringir-se à aquisição de 

novos conhecimentos e propícias interações. 

Na escola, as metodologias empregadas, muitas vezes, partem do 

entendimento de que a escrita se dá pela associação grafema-fonema e, no 

caso dos sujeitos surdos, o ensino muitas vezes ocorre de modo 

descontextualizado e mecânico. Essa mentalidade dificulta a criação de uma 

proposta mais efetiva para o ensino da Língua Portuguesa na modalidade 

escrita, ficando o surdo restrito ao pouco desenvolvimento em relação a sua 

grande potencialidade para a escrita (FERNANDES, 2003). 

Estrela Sirius, Vega e Canopus, em seus relatos de infância sobre as 

experiências escolares, ressaltam as dificuldades que enfrentaram com relação 

à apropriação da Língua Portuguesa na modalidade escrita e enfatizam que, 

muitas vezes, quem realmente os ajudavaeram suas mães, que passavam a 

desempenhar o papel que seria da escola. Na escola, o sentimento lembrado 

permeia a vergonha e a humilhação a que eram submetidos. 

Na redação a professora dava um tema eu tinha muita dificuldade, pois 
não escrevia na estrutura do português. A professora olhava e não 
entendia nada, faltava preposição, artigos, verbos sem conjugar, dentre 
outros. Mas minha mãe sempre corrigia em casa, ela não mencionava os 
erros, mas reestruturava a redação, comparava e mostrava tudo que 
precisava ter em um texto, tais como artigo, verbo, preposições, etc. 
(ESTRELA SÍRIUS). 
 

As redações dos alunos ouvintes eram sempre parabenizadas enquanto as 
minhas eram objetos de gargalhadas, pois a professora sempre lia as 
redações em voz alta. Com frequência meus pais eram chamados e 
informados das minhas dificuldades em acompanhar a turma. Eu não tinha 
preguiça a questão era que não tinha domínio em nenhuma língua. 
(ESTRELA VEGA) 

 
A professora insistia para que eu aprendesse a L2, mas acabava perdendo a 
paciência, pois todas as coisas eram repetidas várias e várias vezes. No 
momento da explicação eu entendia, mas logo depois esquecia tudo. 
(ESTRELA VEGA) 

 
Os textos de minha redação eram sempre muitos pequenos, pois não sabia 
escrever as palavras. Conseguia me expressar com a língua de sinais, mas na 
hora de escrever era muito difícil.(ESTRELA VEGA) 

 

Minha redação era muito ruim e quando a professora falava em fazer 
redação eu ficava apavorado. Para as provas eu decorava, memorizava os 



124 

 

conteúdos. Era como se eu despejasse o conteúdo e depois da prova 
parecia que eu não sabia nada, tinha esquecido tudo. Os verbos no 
passado, presente e futuro, repetíamos exaustivamente. Todos os anos era 
a mesma coisa repetia, repetia e repetia, decorava e no outro ano esquecia. 
Não sabia qual a serventia daquilo, mas tentava decorar. (ESTRELA 

CANOPUS). 
 
 

Nas memórias acima expostas, estão presentes referências às situações 

constrangedoras, sentimentos de humilhação e vergonha, por parte dos 

sujeitos surdos, frente às situações escolares em que se esperava que estes 

dominassem e compreendessem a estrutura da Língua Portuguesa escrita. A 

expressão de sentimentos persistentes de vergonha ou humilhação, ou mesmo 

de autocrítica e incapacidade, podem ser compreendidos a partir de discussões 

promovidas por Sacks (2007) e La Taille (1996), que percebem o sentimento 

psicológico da humilhação em associação com o sentimento de vergonha.    

Tais aspectos, tal como já discutidos anteriormente, denotam os 

mecanismos de controle muitas vezes exercidos pela escola. Geraldi (1997) 

chama um desses mecanismos de doutrina, ou seja, é a aceitação de 

determinados enunciados em detrimento da não aceitação de outros. Assim, na 

doutrina, aceitam-se certos pensamentos e rejeitam-se outros. Nos enunciados 

acima, percebe-se a aceitação das redações dos ouvintes e a rejeição da 

escrita e da dificuldade dos surdos. Assim, a escola chama os pais e lhes 

impõe o papel de corrigir seus filhos surdos para que acompanhem o curso 

escolar. Como, então, seria possível que tais participantes se constituíssem 

enquanto locutores de seus enunciados e que fossem motivados para falar e 

escrever com essa falta de acolhimento e pertencimento? 

A inclusão dos alunos surdos na escola regular precisa ser pensada sob 

a perspectiva de promoção de diversas mudanças no sistema educacional, 

como também uma adaptação no currículo, com alterações nas formas de 

ensino, metodologias adequadas e avaliação que condiz com as demandas de 

cada aluno, seja ele surdo ou ouvinte. Todas essas adequações precisam 

contemplar as singularidades de cada aluno, com vistas a um processo de 

inclusão que não seja uma mera formalização e que no seu bojo contemple 

formas veladas de exclusão, humilhação ou vergonha. 
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A partir dos estudos de Sacks (2007), Skliar (1999), Gesser (2009) e 

demais pesquisadores, tem-se a clareza da necessidade de que os surdos 

tenham acesso a instituições que lhes possibilitem contato com outros surdos e 

com a Libras, para que possa ocorrer um efetivo desenvolvimento e 

reconhecimento de si mesmos. A escola, nesse sentido, tem um papel 

fundamental, uma vez que pode favorecer a interação entre os sujeitos surdos 

e as situações comunicativas por meio da Língua de Sinais, o que permite a 

construção de uma identidade positiva e contribui para a inclusão dos surdos 

em contextos amplos da sociedade.  

Outro fator importante a ser considerado é a que a partir da proposta 

de inclusão estabelecida pela Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), que tem como objetivo 

proporcionar que todos aprendam juntos, apesar de suas diferenças, os surdos 

passaram a ser matriculados em escolas regulares sem um preparo adequado, 

pois os professores que recebem esses alunos, em geral, não sabem sobre as 

especificidades desse alunado. Esse fator também é determinante para um 

bom desenvolvimento do aluno surdo a respeito da Língua Portuguesa na 

modalidade escrita, pois, a partir do instante que o professor reconhece as 

singularidades desse aluno, passa a enxergá-lo com outros olhos e a 

reconhecer que para o seu bom desenvolvimento se fazem necessárias 

metodologias adequadas.  

As Estrelas Sirius e Canopus referem que, em seu período de 

escolarização, as metodologias empregadas pelos professores não 

contemplavam as suas necessidades: 

Na 2ª série minha mãe começou a ensinar português. Na escola tinha 
muitas dúvidas, muita dificuldade, pois não compreendia o que a 
professora falava, ela falava virada para o quadro e eu perdia informação. 
Somente quando chegava em casa minha mãe tirava minhas dúvidas e 
explicava as palavras e os conteúdos. (ESTRELA SIRIUS). 

 

A professora trabalhava palavras da língua portuguesa e eu só copiava no 
caderno e não entendia qual era o significado da palavra, copiávamos 
palavras soltas. Era só oral também e quando não entendia “colava” do 
amigo. (ESTRELA CANOPUS). 
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Os depoimentos acima, indicam as dificuldades no processo de 

apropriação da LP escrita, as quais podem ser analisados em face do uso, por 

parte dos docentes, de metodologias equivocadas no processo de 

alfabetização das crianças surdas que estariam em desvantagem em seu 

processo de aprendizagem da escrita do português, porque geralmente o 

primeiro contato sistematizado com a escrita não é significativo, dada a não 

percepção do mecanismo da relação letra-som. Desse modo, as crianças 

surdas começam a copiar o desenho de letras e palavras e simulam a 

aprendizagem, prática que se perpetua ao longo da vida escolar. Muitas vezes, 

o professor acaba acomodando-se com os resultados apresentados, sob a 

forma de meras cópias (FERNANDES, 2006). 

Diante desse complexo cenário, cabe situar a necessidade de se pensar 

em uma pedagogia visual, uma vez que, conforme discute Lacerda (2013), os 

estudantes surdos estão imersos em um mundo visual e aprendem por meio 

dele. Isso não se daria apenas apresentando os conteúdos em Libras, mas vai 

muito além, seria apresentar os conteúdos escolares utilizando toda a 

potencialidade visual que essa língua possui. Por exemplo, o uso de uma 

fotografia para o ensino de determinado conteúdo, de acordo com Lacerda 

(2013, p. 187), significa que “uma imagem pode evocar a compreensão de 

vários elementos de um determinado tempo histórico e, nesse sentido, evocar 

significado sem a presença de qualquer texto escrito”. 

  Novamente, como já discutido na seção das interações familiares, 

percebe-se que a escola usa metodologias mecânicas e fora do contexto com 

seus alunos, o que certamente acarreta prejuízos no desempenho acadêmico 

do alunado. Geraldi (1997) esclarece que a aprendizagem da linguagem já é 

um ato de linguagem. Dessa maneira, para compreender a fala do outro e fazer 

com que ele compreenda a nossa fala é fundamental que haja o diálogo, pois 

os sentidos são produzidos na própria interação entre eu e o outro.  

Geraldi (1997), também ao discorrer sobre a educação, explica que 

 

Focalizar a linguagem a partir do processo interlocutivo e com este 
olhar pensar o processo educacional exige instaurá-lo sobre a 
singularidade dos sujeitos em contínua constituição e sobre a 
precariedade da própria temporalidade, que o específico do momento 
implica. Trata-se de erigir como inspiração a disponibilidade para a 



127 

 

mudança. Focalizar a interação verbal como o lugar da produção da 
linguagem e dos sujeitos que, neste processo, se constituem pela 
linguagem (GERALDI, 1997, p. 5,6) 

 

A partir disso, Geraldi (1997) postula que a língua não é de antemão 

pronta, assim como muitas vezes é trabalhada nas escolas, que os sujeitos só 

se constituem à medida que interagem com os outros, com professores e 

colegas, e que as interações ocorrem em um contexto social e histórico amplo. 

Apesar da dificuldade enfrentada pelos surdos em relação à Língua 

Portuguesa na modalidade escrita e das metodologias ineficientes utilizadas, 

em geral, pelos professores para o seu ensino, é necessário reconhecer que no 

mundo em que vivemos é de suma importância o domínio do português na 

modalidade escrita. É por intermédio da Língua Portuguesa, que o sujeito se 

relacionará com o mundo, seja para se fazer entender pelos meios de 

comunicação, como internet, mensagens, ou até mesmo para ingressar no 

Ensino Superior. Percebe-se na fala das Estrelas Sirius e Vega que o próprio 

surdo reconhece essa necessidade. 

 
O surdo tem que ter o domínio da língua portuguesa na modalidade 
escrita para se desenvolver. Além da Libras, como L1 a criança surda 
necessita aprender paralelamente língua portuguesa na modalidade escrita. 
(ESTRELA SIRIUS). 

 
A L2 na modalidade oral é muito difícil, mas acredito na capacidade do 
surdo em dominar e compreender a escrita. O surdo tem muitas 
dificuldades devido à falta de base quando começou a frequentar escola. 

(ESTRELA VEGA). 
 

 
 

Aos poucos, nota-se na história da surdez que as escolas especiais 

começaram a desmistificar o surdo apenas como um sujeito com um defeito 

que precisava ser corrigido e passaram a entendê-lo como alguém capaz de 

aprender e se desenvolver. Observa-se, nos relatos da Estrela Capella, que 

esta estudou em uma escola bilíngue, que as atitudes da escola especial para 

tentar auxiliar o aluno surdo nas dificuldades sobre os conteúdos escolares são 

fundamentais. A Estrela Capella também ressalta a importância do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), desde que o professor de apoio 

seja fluente em Língua de Sinais.  
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Na escola especial, uma professora que sabia língua de sinais, me explicava 
o significado e o contexto.  Essa professora me ensinava a procurar no 
dicionário e a escrever diversas vezes a mesma palavra em diferentes frases 
(ESTRELA CAPELLA). 

 

Não tive acompanhamento particular, mas a escola especial me ajudava 
sempre. Em todas as séries tinha atendimento educacional especializado 

(AEE) (ESTRELA CAPELLA). 
 

Na 5ª série eu já sabia ler e escrever. Antes eu copiava tudo, mas não sabia 
o significado de quase nada. A fala não ajudava muito, porque você falava 
a palavra e quando escrevia estava errado, eu não entendia.(ESTRELA 

CAPELLA). 
 
 

Segundo preconizam os documentos orientadores o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), “é um serviço da educação especial que 

identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas” (BRASÍLIA/MEC, 2007).  

Em relação à educação dos surdos, o AEE tem como função explicar 

todos os conhecimentos dos diferentes conteúdos curriculares em Língua de 

Sinais por um professor preferencialmente surdo, como também disponibilizar 

aulas de Libras aos alunos surdos, favorecendo o conhecimento e a aquisição 

de sua língua (BRASÍLIA, 2007).Embora haja esta recomendação pelas 

políticas atuais, sabe-se que estas práticas não estão consolidadas na escola 

regular, pois na maioria das vezes esse serviço tem sido ofertado por um 

professor ouvinte, com pouca ou nenhuma eficiência em Libras. Além disso, 

expõe o aluno surdo a frequentar a escola em período integral, desfavorecendo 

sua aprendizagem com seus pares ouvintes em sala de aula comum.  

O AEE intensificou-se a partir da década de 1990, quando a educação 

inclusiva passou a ser uma política educacional, propondo que todos os alunos, 

independentemente de suas condições socioeconômicas, raciais, culturais ou 

de desenvolvimento, fossem acolhidos nas escolas regulares, as quais 

deveriam adaptar-se para atender às suas necessidades, pois estas se 

constituem como os meios mais capazes para combater as atitudes 

discriminatórias (UNESCO, 1994). 
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No caso da Estrela Capella, parece que a escola favoreceu seu 

desenvolvimento por meio do AEE realizado no contraturno. Como essa estrela 

estudou em um período após o início das discussões a respeito da inclusão, 

sentiu-se acolhida pela escola especial quando interagia com professores que 

utilizavam a Língua de Sinais. 

As adaptações nos conteúdos precisam levar em conta que o sujeito 

surdo tem uma experiência visual maior que os ouvintes e, desse modo, o 

professor deve entender que imagens, vídeos, entre outros recursos, irão 

ajudar o surdo a compreender os conteúdos. Quando isso não ocorre, o surdo 

vê-se desmotivado a aprender, sentindo-se inferior aos ouvintes, e obriga-se a 

apenas decorar e memorizar os conteúdos (LACERDA et al, 2013). 

As Estrelas Canopus e Vega evidenciam como as metodologias e 

atividades descontextualizadas prejudicavam o desenvolvimento e a 

aprendizagem.  

 
Na escola inclusiva os alunos ouvintes progrediam, mas o surdo ficava 
num mesmo nível. Sempre me sentia inferiorizado e por mais que tentasse, 
não conseguia compreender. Para escrever uma redação de cinco linhas o 
surdo se esforçava ao máximo enquanto os alunos ouvintes escreviam 
uma página inteira. (ESTRELA VEGA). 

 

Na escola de inclusão é priorizado o português na modalidade oral e 
escrita. Cito, como exemplo, duas palavras: casar e cansar. No momento 
da redação surge a dúvida da escrita. O surdo, por ser visual, tem facilidade 
de memorização, mas ele precisa conhecer o significado da palavra para 
depois saber como usar no contexto.(ESTRELA VEGA). 

 
 

 

Tais falas evidenciam como a escola, não dava conta do alunado surdo. 

Apesar disso, cabe esclarecer que os participantes desse estudo, que 

estudaram em escolas bilíngues, ocasião em que tiveram a possibilidade de 

aprender via língua de sinais, sentem-se mais confiantes com relação a sua 

trajetória escolar. Cabe esclarecer que esses participantes são uma exceção 

em um país onde a maioria das escolas ainda é monolíngue. Destarte, a 

proposta inclusiva não é defendida pela comunidade surda, pois a mesma não 

consegue atender às especificidades dos alunos, tornando-se um ambiente 

excludente. Em relação a isso, Giordani (2010, p. 98) destaca que “tomar o 

conceito de inclusão como permanência em territórios únicos, em escolas 
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normalizadas que permitem a diversidade, mas que normalizam a diferença.” É 

entender que as politicas educacionais não são verdades absolutas.  A 

comunidade surda, portanto, defende uma escola na qual se priorize o acesso 

à Língua de Sinais em todos os âmbitos. Dessa forma, a escola oportunizará 

ao surdo o reconhecimento de sua diferença linguística e promoverá seu real 

acesso aos conteúdos escolares. No entanto, essas escolas ainda são 

restritas, permanecendo o surdo a frequentar os espaços regulares de ensino 

com apoio do AEE. 

A seguir, podemos contemplar nas falas da Estrela Alfa Centauri e 

Canoppus a proposta educacional na qual elas estavam inseridas em suas 

trajetórias escolares, ou seja, a proposta bilíngue.  

 

A partir de 5ª série, comecei a estudar na escola regular onde tinha classes 
especiais para surdos, denominada classe bilíngue. Os professores 
consideravam a língua portuguesa como segunda língua para surdos e as 
avaliações eram corrigidas de forma diferenciada (ESTRELA ALFA 

CENTAURI). 
 

Na escola usávamos muitos jornais, gibis e mangas. Assistia também 
muitos vídeos com legenda, pois ajudava a desenvolver a escrita e a leitura 
(ESTRELA ALFA CENTAURI). 
 

 
Havia cinco aulas de português por semana, sendo duas delas com 
interprete. Por isso a professora, quando estava sem o intérprete, usava 
estratégia diferente com mais atividades práticas e pouca explicação e com 
a presença do intérprete ministrava aula teórica, gramática, literatura e 
dentre outros (ESTRELA ALFA CENTAURI). 

 

Uma vez por semana a professora corrigia a gramática da língua 
portuguesa de todos os alunos e nos chamava para acompanhar, observar e 
analisar o que havíamos errado na escrita. Isso me ajudou muito na 
compreensão da forma correta da escrita(ESTRELA ALFA CENTAURI) 

 

 

 Na concepção dos surdos partícipes deste estudo, em especial Alfa 

Centauri, as escolas e salas bilíngues são as ideais para o desenvolvimento e 

aprendizado dos surdos, pois nelas eles terão suas especificidades realmente 

atendidas. O aluno surdo terá acesso aos mesmos conteúdos de uma escola 

regular, porém em Língua de Sinais, e o português será aprendido na 

modalidade escrita como segunda língua. Cabe destacar, no entanto, que a 



131 

 

realidade da maioria da população brasileira ainda são as escolas 

monolíngues, nas quais apenas a Língua Portuguesa é enfatizada, sem a 

presença da Língua de Sinais nos espaços escolares. 

 Skliar (2003) aponta que a educação escolar passa por um processo, no 

qual os alunos são obrigados a agir como se todos fossem iguais. Concorda-se 

com esse autor quando refere que é evidente que falar de escola para todos, 

tal como propõe a escola inclusiva, não passa de uma brutal e ambiciosa ironia 

da mesmidade. Para Skliar, com o movimento da globalização criou-se uma 

imagem de acessibilidade aos serviços e materiais disponíveis a escola, ao 

currículo para todos, de pertencimento, porém tal imagem é também de 

abismo, da impertinência do não ser global, do inoportuno de ser como se é, tal 

qual a imagem que alguns desses participantes têm do seu período escolar. 

 

  
Na escola: relação com a Língua Sinais 

A Lei n.º 10.436/02 e o Decreto n.º 5.626/05, em diálogo com as 

reivindicações das comunidades surdas brasileiras, trouxeram diversos 

avanços como o reconhecimento da Libras, a inclusão de uma disciplina 

voltada ao ensino dessa língua no currículo de cursos de licenciatura e 

Fonoaudiologia e, mais importante que isso, o reconhecimento nas escolas de 

que a Libras deve ser a língua de comunicação entre professores e alunos, 

como também a língua de instrução,  responsável por mediar todos os 

processos escolares. 

Nos recortes de fala, a seguir, as Estrelas Sirius e Canopus ressaltam 

que a lei e o decreto foram importantes conquistas para a comunidade surda 

em relação ao conhecimento e à aceitação da Libras pela sociedade, mas que 

ainda há muito a ser conquistado.  

 
 
 

Atualmente os professores das escolas regulares já conhecem um pouco de 
libras. A lei 10.436/02 e o Decreto 5626/05 que regulamenta essa lei já 
exige a aceitação da língua de sinais. Existe ambiente favorável para o surdo 
se desenvolver, mas ainda estamos em processo de desenvolvimento 

(ESTRELA SÍRIUS). 
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Na educação básica o surdo vai aprender a língua de sinais como língua de 
instrução e a língua portuguesa na modalidade escrita como L2 

(ESTRELA SÍRIUS). 
 

Hoje o surdo tem consciência da língua de sinais, vê na mídia. Quando vai 
para escola especial ou de inclusão já reconhece a língua e os surdos já se 
comunicam mais facilmente(ESTRELA CANOPUS). 

 
 

Décadas atrás, quando a Língua de Sinais ainda não era reconhecida 

legalmente, acreditava-se que os métodos orais eram os mais adequados para 

a educação dos surdos. Sendo assim, os alunos surdos eram proibidos de 

sinalizar dentro da escola, como já observado em algumas falas dos 

entrevistados. Isso não significa que a Língua de Sinais se viu morta, pois ela 

continuou viva nas mãos daqueles que a viam como meio de interação com o 

mundo, mesmo que fosse escondido daqueles que a privavam. Hoje, com 

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais, esta cada vez mais circula em 

mais espaços sociais e, entre esses, os ambientes escolares.  

Nas falas acima, as Estrelas Sirius e Canopus enaltecem a importância 

da Língua de Sinais para a aquisição da linguagem de crianças surdas e 

enfatizam que, com as leis, essa língua passou a ser contemplada em mais 

espaços sociais como nas escolas, nas mídias, etc. Concorda-se que as leis e 

decretos contemplam a língua, mas será que seu uso está sendo mais aceito? 

Será que talvez o fato de se tolerar tal língua não revele um movimento de 

exclusão pela inclusão? 

Skliar (2003) pontua sobre os mecanismos de poder por detrás do 

movimento de excluir pela inclusão e questiona que parece não haver sujeito 

da não exclusão a não ser entre aqueles que se movimentam a favor da 

inclusão. Para o autor, essa noção perpassa um não sujeito, que é pensado, 

percebido, representado como excluído. Esse sujeito não tem nome, nem 

rosto, nem corpo, nem voz, ou seja, é um sujeito abstraído. 

 

a exclusão (...) é a morte de ambos os lados da fronteira; é a 
separação e a justaposição institucional indiscriminada; é o 
aniquilamento do outro; a negação do exercício do direito a viver na 
própria cultura, na própria língua, no próprio corpo, na própria idade 
(...) uma norma muitas das vezes explicitamente legal – que impede o 
pertencimento de um sujeito ou de um grupo de sujeitos a uma 
comunidade de direitos (SKLIAR, 2003, p. 91). 
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Esse movimento de exclusão pode ser percebido nas falas abaixo, que 

enfatizam a proibição de uma língua, do sujeito, da interação e da linguagem. 

 

Às vezes, nas brincadeiras, usávamos sinais e a professora batia em nossas 
mãos. Quando percebíamos que a professora saía ou não tinha ninguém 
nos observando, fazíamos sinais (ESTRELA ARCTURUS). 
 
Quando estava com mais ou menos 12 anos fui para a escola regular de 
inclusão e os seis surdos que estavam de lá eram fluentes e então fui me 
desenvolvendo através da Língua de Sinais. Os professores não conheciam 
a língua de sinais e quando a usávamos na sala, levávamos a maior bronca. 
No intervalo, fazíamos o tempo todo sinais. Falávamos de problemas na 
família e vários outros assuntos (ESTRELA CANOPUS). 
 
A maioria dos professores usavam o método oral na sala de aula, mas 
minha comunicação com meus colegas era em Libras (ESTRELA ALFA 

CENTAURI). 
 
 

Por meio das reivindicações das comunidades surdas, percebem-se 

algumas mudanças no atendimento ao surdo no ambiente escolar inclusivo. 

Nos recortes de falas das Estrelas Arcturus e Alfa Centauri, podemos observar 

como essas mudanças afetaram de forma positiva sua vida escolar. A Estrela 

Arcturus assim refere: “as provas eram encaminhadas para AEE e a professora me 

explicava em Língua de Sinais, ficava mais fácil. Nunca reprovei”. A Estrela Alfa 

Centauri, quando frequentou a escola bilíngue por sua vez, afirma que: “A 

escola tinha alguns professores surdos e ensinavam Libras como disciplina com carga 

de uma hora semanal”. 

As mudanças destacadas pelos entrevistados são voltadas à presença 

de profissionais na escola, que reconhecem as especificidades educacionais 

do surdo como também entendem que a Língua de Sinais deveria ser a língua 

de instrução e comunicação com esse aluno. Segundo a Estrela Canopus, “os 

surdos dessa nova geração terão o contato com a Língua de Sinais mais facilmente, 

devido as conquistas obtidas pela comunidade surda”. Realmente, é preciso 

esclarecer que atualmente alguns surdos já têm consciência da Língua de 

Sinais quando chegam na escola regular, que algumas escolas e professores 

já a reconhecem e também reconhecem as diferenças linguísticas dos surdos. 
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Porém, é preciso entender que esse é o ponto de vista de alguns dos 

participantes desse estudo e não um consenso geral sobre o assunto.  

Dessa forma parece que, pelo entendimento de alguns participantes, a 

própria inclusão e os movimentos surdos deixaram no passado as histórias de 

exclusão enfrentadas por esses sujeitos, como se em um curto período 

mudanças de paradigma e da concepção de sujeitos pudessem acontecer. 

Com essa afirmação, não se está negando as histórias de lutas das 

comunidades surdas e que alguns avanços tenham ocorrido ao longo dos 

últimos anos, porém não se pode realizar uma análise mais crítica da situação 

atual dos surdos somente por seus conhecimentos de mundo e por suas 

histórias, mas é preciso dar um passo atrás na história e ter uma visão mais 

ampla da atual conjuntura do país, socialmente, economicamente, 

politicamente, etc., senão pode-se cair na armadilha de perceber os 

acontecimentos sociais por somente um viés. 

Assim, concorda-se com Skliar (2003) quando entende que para se 

pensar em inclusão/exclusão nas sociedades contemporâneas é preciso 

pensar nas múltiplas e complexas inserções de cada sujeito em seu mapa 

social, as quais fazem com que os sujeitos sejam incluídos por algumas 

condições e excluídos por outras, ou seja, todos estamos ao mesmo tempo 

fora e dentro do sistema. A esse respeito, a Estrela Canopus relata que, 

“Sempre frequentei escola de inclusão. A professora falava o tempo todo, eu não 

entendia nada, apenas copiava. Não tinha intérprete. Quando tinha dúvida 

perguntava para a professora que me respondia oralizando e eu continuava não 

entendendo. Sentia-me como um ignorante, sem nenhum conhecimento”. 

“Inclusão não é o contrário de exclusão, e sim um mecanismo de poder 

disciplinar que a substitui, que ocupa sua espacialidade, sendo ambas as 

figuras igualmente mecanismos de controle” (SKLIAR, 2003: 96). 

 
 

Na escola: relação com os demais tipos de linguagem-  

A proibição da utilização da Língua de Sinais como comunicação e 

instrução dos surdos nas escolas imperou por várias décadas. Porém, há uma 

ironia nesse acontecimento, pois ao se concentrar vários surdos num mesmo 
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ambiente, a fim de ensiná-los a oralizar, dava-se mais espaço aos surdos para 

se comunicarem por meio de sinais informais, mesmo que escondidos.  A 

família, muitas vezes, tinha a mesma postura escolar de proibir o uso de sinais, 

pois acreditavam que, ao utilizar essa comunicação, o surdo sentiria preguiça 

de aprender a falar e o método oralista não teria êxito.  

Nos relatos abaixo, é possível perceber que a escolas frequentadas 

pelas Estrelas Canopus, Capella e Sirius, sejam elas especiais ou regulares, 

enfatizavam a oralização, como também não estavam preparadas para recebê-

los.  

 

Quando era criança frequentava duas escolas, de manhã a escola especial e 
a tarde escola regular. Na escola Especial só podia aprender a oralizar e na 
escola regular escrevia e me esforçava muito para aprender (ESTRELA 

CANOPUS). 
 

Na infância fiquei em duas escolas, na regular pela manhãe na especial no 
período da tarde.  As duas escolas eram oralistas e os sinais eram proibidos. 
Tudo era muito repetitivo e cansativo (ESTRELA CAPELLA). 

 

Na escola especial alguns colegas falavam bem, porque ouviam um pouco, 
mas a maioria não falavam nada. Usavam poucos gestos. Nesta época a 
sociedade proibia a língua de sinais, era só a oralidade. Também não 
conhecíamos a libras, achávamos que era feio, coisa de macaco (ESTRELA 

SIRIUS). 
 

No intervalo das aulas fazíamos um grupo e sinalizávamos, mas não era 
Libras eram gestos naturais, por exemplo: - vamos brincar! Tudo 
escondido! Cada um tinha um jeito próprio de sinalizar. Quando a 
professora voltava alguém fazia algum sinal e nos avisava da aproximação. 
Se a professora nos pegasse sinalizando mandava conversar com o diretor 
(ESTRELA SÍRIUS). 
 

Na grande maioria de surdos, o problema mais sério era não ter uma 
língua, oralizavam ou usavam gestos e sinais escondidos. A família 
geralmente tinha a mesma postura da escola que era a de proibir a Língua 
de Sinais, pois acreditavam que o uso dos sinais atrapalharia na aquisição da 
língua oral (ESTRELA SIRIUS). 

 
 

Entre as desmotivações relatadas por esses sujeitos, podem ser 

destacadas as repetições demasiadas, a centralidade na oralização e a 

proibição do uso de gestos. Isso se projetou frente ao desconhecimento da 

Libras e de seu potencial para o desenvolvimento da linguagem do surdo. 

Calixto, Sobrinho e Calixto (2012, p. 84) destacam que 

Diferentemente de outrora, quando as línguas de sinais não 
passavam de gestos, mímica e pantomima aleatoriamente produzidas 
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por “aqueles” indivíduos, hoje, sabe-se que é a partir dessa 
modalidade de língua que pessoas surdas têm condições de se 
desenvolver cognitivamente, intelectualmente, socialmente e 
culturalmente.  
 

Ainda hoje se percebe que muitos profissionais da área da educação 

ainda acreditam que a oralização é o melhor método para o ensino das 

crianças surdas, e os forçam a fazer leitura labial, na crença de que, assim, o 

aluno está entendendo todos os conteúdos. Entretanto, desconhecem que, não 

raras vezes, o surdo finge entender para que não seja ridicularizado pelos 

demais colegas da turma, tendo seu conhecimento defasado e sem entender o 

conteúdo explicado pelo professor. As Estrelas Sirius, Alfa Centauri e Canopus 

ressaltam que antigamente o método oralista era fortemente utilizado pelas 

instituições escolares. 

 

Na infância era proibido usar qualquer gesto ou sinais, só podíamos 
oralizar, então nos intervalos ou escondidos da professora usávamos sinais 
ou gestos e quando ela chegava disfarçávamos sempre (ESTRELA 

SIRIUS). 
 

Nesta escola havia uma influência mais forte do método oral do que 
Libras, porque os profissionais sempre acreditavam que a linguagem oral 
era muito importante para o futuro. Na verdade os professores ensinavam 
a oralidade, treinavam som e leitura labial (ESTRELA ALFA 

CENTAURI). 
 
 

Quando era criança frequentava duas escolas, de manhã a escola especial e 
a tarde escola regular. Na escola só podia oralizar e na escola regular 
escrevia e me esforçava muito para aprender (ESTRELA CANOPUS). 

 
 

A partir desses relatos, faz-se necessário pensar uma educação pautada 

nas especificidades desse aluno, utilizando métodos que superem todos os 

preconceitos existentes referentes a Libras. Segundo Lacerda et al (2013, p. 

186), é necessário “pensar em uma pedagogia que atenda as necessidades 

dos alunos surdos que se encontram imersos no mundo visual e apreendem, a 

partir dele, a maior parte das informações para a construção de seu 

conhecimento”.  

Nesse sentindo, nota-se nas falas das Estrela Canopus e Capella, que 

ressaltam a literatura como uma importante metodologia para a educação dos 

surdos, pois como a Língua de Sinais é uma língua viso-espacial, que explora o 
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visual, e as ilustrações na literatura infantil facilitam a compreensão, tanto das 

crianças ouvintes quanto das surdas. 

 

A literatura surda tem muita importância para as crianças porque é visual, 
usa a dramatização, a expressão corporal e facial. Agora o professor surdo 
poderá contribuir e muito para o desenvolvimento da criança surda 
utilizando outras formas de linguagem (ESTRELA CANOPUS). 

 
O que eu mais gostava de ler eram os gibis, porque eu via a imagem, 
compreendia e depois lia.  A professora da escola especial me ajudou 
muito (ESTRELA CAPELLA). 

 
Muitos professores surdos estão trabalhando com diferentes didáticas e 
metodologias para o ensino da Libras considerando as experiências visuais 
para ajudarem os alunos surdos (ESTRELA CANOPUS). 

 
 

Quadros (2000) comenta que introduzir textos em Língua de Sinais, 

enquanto prática discursiva dará condições para a criança surda de perceber 

como funciona o texto escrito. Essa possibilidade de trabalhar a Língua de 

Sinais via texto poderia ser concretizada mediante a utilização de vídeos em 

Libras, contos de história por adultos surdos, teatros, entre outros.  

 

 

4.6O PAPEL DOS GRUPOS SOCIAIS NO PROCESSO DE APROPRIAÇÃO 

DA LINGUAGEM PELOS SURDOS 

 

Neste tópico são discutidos os processos de apropriação da linguagem, 

pelo surdo, a partir dos grupos sociais. Sob essa perspectiva, são debatidos: a) 

os grupos sociais e as relações com a LP; b) os grupos sociais e as relações 

com as LS; e c) os grupos sociais e as relações com os demais tipos de 

Linguagem. 

 

Nos grupos sociais: relação com a Língua Portuguesa na 

modalidade escrita 

 Da relação entre a surdez e os laços sociais que as pessoas surdas 

estabelecem entre si, constrói-se um discurso surdo que se alicerça na 

linguagem e na língua utilizada por esses sujeitos. Esse discurso orienta-se 
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pelas experiências sociais que esse grupo vivencia ao longo da história na sua 

relação com uma sociedade prioritariamente auditiva e que há muito não fez 

ouvir os anseios dessa população. 

É fato que somos constituídos como sujeitos por meio da linguagem e 

estamos imersos numa sociedade letrada, e é por meio das interações sociais 

que a linguagem se desenvolve. Essas experiências contribuem para a 

formação e constituição da leitura de mundo, assim como na construção de 

relações de sentido entre os sujeitos envolvidos (ROJO, 2009). Nesse 

contexto, os sujeitos surdos, por meio das relações interpessoais, podem 

apropriar-se das diferentes linguagens. 

Faraco (2004) tem alertado para o fato de que a uma enorme distância 

no ensino da Língua Portuguesa entre a linguagem formal e a informal, de 

modo que essa distância acaba por criar um fosso quase intransponível para 

as crianças que chegam à escola, desconhecendo quase totalmente certos 

gêneros ligados à cultura escrita. Espera-se, portanto, da instituição escolar, 

que ela ensine a ler e a escrever desenvolvendo nos alunos o domínio de 

diferentes gêneros da cultura oral e da letrada, isto é, a escola deve permitir a 

inserção plena dos alunos em diferentes tipos de letramentos, o que significa 

não reduzir o ensino da língua somente ao domínio da chamada norma-padrão.  

Para os alunos surdos a dificuldade se agrava, pois existe um 

distanciamento, uma vez que, em geral, as práticas não se adéquam as suas 

singularidades. No entanto, quando se deparam com a escrita informal, ou 

seja, em diferentes grupos sociais, podem compreender o contexto do que esta 

sendo falado com mais facilidade, o que se evidencia nas falas das Estrelas 

Alfa Centauri, Vega e Capella: 

 

 
Quando tenho dificuldade para entender um e-mail peço ajuda para meus 
amigos surdos que dominam melhor o português escrito. Estou falando 
da linguagem formal, ou seja, palavras que não conheço (ESTRELA 

VEGA). 
 

Em relação à modalidade da língua portuguesa escrita tenho acesso 
normal, mas caso não compreenda alguma notícia, algum termo peço 
ajuda para meus amigos, para os professores surdos, paraos intérpretes  ou 
procuro no dicionário (ESTRELA ARCTURUS). 
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Consigo ler e compreender jornais, programas com legenda e e-mails. 
Quando não entendo o assunto ou as pautas do assunto de uma 
determinada reunião, peço ajuda ao intérprete. Procuro no dicionário os 
termos que não conheço ou peço ajuda aos colegas ouvintes para me 
esclarecer (ESTRELA CAPELLA). 

 

A escrita das redes sociais é fácil. Já me acostumei a escrever de forma 
abreviada e se não conheço a palavra e nem consigo entendê-la pergunto 
para outras pessoas (ESTRELA CAPELLA). 

 

O domínio de uma língua traz mudanças significativas para o indivíduo, 

enfatiza Santana (2007 p. 207-208), pois as funções sociais e cognitivas são 

acionadas com a formatação do “pensamento verbal e do pensamento prático, 

e este último não mantém relação direta com a fala”. 

Por essa ótica, é possível perceber que o letramento36 entendido como 

prática social da linguagem possibilita aos alunos surdos um entendimento 

maior dos textos que circulam socialmente, pois, segundo Soares (2002, p. 

148), letramento é “o estado ou condição em que vivem e interagem indivíduos 

ou grupos sociais letrados”. Assim, os surdos se apropriam da escrita da 

Língua Portuguesa e fazem uso desta no contexto em que estão inseridos, 

interagindo socialmente por meio de trocas de experiências entre seus pares. 

 

É preciso destacar que, na atualidade, as redes sociais têm 

desempenhado um importante papel no sentido de integrar o surdo, pelas 

práticas de linguagem, sendo que os grupos sociais podem promover trocas de 

conhecimentos, informações e de impressões sobre o mundo. Griep et al 

(2003, p. 378) entendem as redes sociais “como um grupo de pessoas com as 

quais o indivíduo mantém contato ou alguma forma de vínculo social ou, ainda, 

como a rede de relacionamentos sociais que envolvem um indivíduo e as 

características destas ligações”.  

                                                           
36

Fernandes (2004, p.18), propõe etapas de letramentopara leitura e produção escrita da língua  

portuguesa para surdos  Contextualização visual do texto;  “Leitura” do texto em Libras 
(conhecimento prévio de elementos intertextuais);  Percepção de elementos linguísticos 
significativos, com funções importantes no texto, relacionados à sua tipologia e estilo/registro 
(elementos textuais); Leitura individual/avaliação das hipóteses de leitura; (Re)elaboração 
escrita com vistas à sistematização. 
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Por meio das redes sociais, os surdos interagem a partir de 

pertencimento em diversos círculos: o familiar, o da vizinhança, o do trabalho e 

o de amizades.  

Conforme discute Afonso (2009, p. 29), as redes sociais são usadas 

para fins que, muitas vezes, a grande maioria das pessoas sequer imagina:  

 

A comunicação em rede tem sido explorada como instrumento de 
ativação de movimentos sociais e culturais como a luta dos direitos 
humanos, feministas, ambientalistas, etc. Na educação, a 
participação em comunidades virtuais de debate e argumentação 
encontra um campo fértil a ser explorado. Através dessa 
complexidade de funções, percebe-se que as redes sociais virtuais 
são canais de grande fluxo na circulação de informação, vínculos, 
valores e discursos sociais, que vêm ampliando, delimitando e 
mesclando territórios. Entre desconfiados e entusiásticos, o fato é que 
as redes sociais virtuais são convites para se repensar as relações 
em tempos pós-modernos. 

 

As Estrelas Alfa Centauri e Vega manifestam que nas relações via redes 

sociais ocorre uma maior facilidade de compreensão dos sentidos expostos 

nas situações de comunicação, notadamente envolvendo a apropriação da 

Língua Portuguesa. 

No meu círculo social uso a língua portuguesa em todos os lugares, 
através da televisão, internet, livros, revistas, jornais, etc. (ESTRELA 

ALFA CENTAURI). 
 

A facilidade de compreensão depende do gênero textual. Quero dizer que 
é mais fácil entender uma conversa, ler jornais ou curiosidades, mas piada, 
música ou gírias são sempre mais difíceis (ESTRELA ALFA CENTAURI). 

 

No facebook, as mensagens curtas tanto na linguagem formal quanto na 
informal, são fáceis de entender (ESTRELA VEGA). 

 
 

Ao utilizar a Língua Portuguesa na modalidade escrita nos espaços das 

redes sociais, por meio da troca de mensagens de texto (por celular ou mesmo 

pelo computador), o surdo está desenvolvendo suas habilidades comunicativas 

e vivencia um exercício de aprimoramento da escrita. É o que Arcoverde (2006) 

discute quando assegura que a escrita, mediada pelas redes sociais, possibilita 

ao surdo escrever o português e pensar em português, fazendo uso social da 

linguagem escrita relacionada a uma necessidade discursiva.  
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Ao vivenciarem a escrita no contexto da internet, os surdos podem 

penetrar numa situação concreta de enunciação e usar a linguagem escrita em 

Língua Portuguesa para interagir com outras pessoas, sendo que essa 

produção possibilita o surgimento de um espaço favorável às múltiplas 

interações e permite que as enunciações aconteçam engendradas pela 

necessidade efetiva de uso da linguagem escrita (ARCOVERDE, 2006). 

Devemos, para tanto, possibilitar, no contexto digital, condições para que 

vozes/enunciados se entrecruzem na configuração de um espaço em que os 

surdos e a palavra escrita em Língua Portuguesa possam se encontrar, tendo 

em vista que, se ao conhecimento subjaz um diálogo ativo e responsivo, sem a 

palavra não pode haver conhecimento. 

Na perspectiva baktiniana, o conceito de língua viva é fundamental para 

a compreensão do uso que os sujeitos fazem da língua, a partir de seus 

contextos sociais e das interações nos grupos em que convivem.  

Bakhtin (2006, p. 150) reflete que 

 

A língua não é o reflexo das hesitações subjetivo-psicológicas, mas 
das relações sociais estáveis dos falantes. Conforme a língua, 
conforme a época ou os grupos sociais, conforme o contexto 
apresente tal ou qual objetivo específico, vê-se dominar ora uma 
forma ora outra, ora uma variante ora outra. O que isso atesta é a 
relativa força ou fraqueza daquelas tendências na interorientação 
social de uma comunidade de falantes, das quais as próprias formas 
lingüísticas são cristalizações estabilizadas e antigas. 

 
 

Nesse sentido, a língua adquire um sentido dependendo do uso que dela 

se faz. À conta disso, a relação do surdo com a LP se estabelece a partir das 

interações reciprocas com outros surdos, quando a LP na modalidade escrita 

passa a ser percebida além das normatizações e, por estar em constante 

movimento, possibilita um aprendizado significativo. 

 

Nos grupos sociais: relação com a Língua de Sinais 

 

Conforme já discutido no primeiro capítulo deste estudo, a relação entre 

os surdos e as instituições sociais, como Associação de Surdos e Federação, é 

imprescindível para a constituição da identidade dos sujeitos surdos e 
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apropriação da Língua de Sinais. O contato com a associação de surdos deu 

um sentido de pertencimento ao mundo da linguagem, conforme assinalam as 

Estrelas Sirius, Vega e Canopus: 

 

Na minha adolescência as instituições eram bem diferentes. A associação 
era um lugar livre. Tinha várias atividades como futebol e encontro de 
comunicação para os surdos.  Os que oralizavam e os que usavam sinais se 
misturavam. Era um espaço livre (ESTRELA SIRIUS). 

 
 

Eu tinha vergonha de ser surdo e fingia que era ouvinte, mas a associação 
de surdos me fez superar esse sentimento. Na associação eu podia usar 
sinais e isso melhorou em muita minha autoestima, não tinha 
preocupação e vergonha por ser surdo, pois todos eram iguais (ESTRELA 

VEGA). 
 

Eu encontrava com amigos surdos usuários de Língua de Sinais que se 
sentiam muito sozinhos, choravam e não compreendiam o que estava 
acontecendo com eles mesmos, então eu tentava ajudá-los (ESTRELA 

VEGA). 
 
 

Conheci a Libras quando eu tinha 14 anos e foi na Associação dos Surdos 
em Curitiba. Perguntaram meu nome em Língua de Sinais e eu não 
entendi, pois não conhecia o alfabeto manual. Escrevi meu nome num 
papel e me ensinaram a dizê-lo em língua de sinais. Demorou em aprender 
os sinais do meu nome, pois não sabia nada de Libras (ESTRELA VEGA). 
 

Na verdade tenho um sentimento muito ruim, eu me sentia ignorado por 
todos. Então comecei a fugir para encontrar com meus amigos surdos, 
para me comunicar em Língua de Sinais (ESTRELA CANOPUS). 

 

 

Quadros (2006) aponta que os processos de interações comunicativas 

nos grupos sociais em Língua de Sinais e em diferentes tipos de linguagem são 

formas de desenvolver a conscientização do valor das línguas e suas 

respectivas complexidades. Isso oportunizará ao surdo a apropriação de novos 

conceitos, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da leitura e escrita do 

português como segunda língua e da própria Língua de Sinais. Nas falas acima 

é possível perceber que as relações sociais com os amigos surdos tiveram 

influência na relação desses sujeitos com a Língua de Sinais, e a partir de tal 

língua nota-se um sentimento de pertencimento. 

Como destacado nas falas das Estrelas Sirius e Arcturus, 
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Na adolescência, junto com meus amigos surdos, consegui quebrar o 
estigma de que a língua de sinais era comunicação de macaco que era uma 
comunicação inferior (ESTRELA SIRIUS). 

 

Atualmente os surdos tem uma quantidade maior de informações em 
língua de sinais, hoje temos internet, temos muito material no Youtube 

(ESTRELA SIRIUS). 
 
 

Hoje, nos grupos sociais, temos acesso as discussões, informações em 
língua de sinais, temos músicas, jornal surdo, etc.   Há uma diversidade 
grande. Com meus amigos, nas redes sociais uso muito vídeo em língua de 
sinais, fotos, imagens e isso facilita a compreensão da mensagem. Os 
diferentes tipos de linguagem você aprende observando o contexto 

(ESTRELA ARCTURUS). 
 
 

Atualmente, as redes sociais são instrumentos de apoio para a 

disseminação da Língua de Sinais, da apropriação de uma variedade de 

informações e, aliadas às lutas da comunidade surda, podem ajudar os surdos 

a tornarem-se críticos e reflexivos.   

A Estrela Capella e a Estrela Vega mencionam o uso das redes sociais 

para a interação com outros surdos, que se opera mais no sentido de 

aproximação e de estabelecimento de vínculos de amizade. 

 

Geralmente Nas redes sociais os surdos falam mais gírias, bobagens, piadas, 
mas com domínio da língua de sinais. Podemos encontrar no youtube 
vários vídeos em língua de sinais criados por eles (ESTRELA CAPELLA). 

 

No facebook, as mensagens curtas trocadas com amigos, tanto na 
linguagem formal quanto na informal, são fáceis de entender. Nas redes 
sociais, a partir dos grupos de surdos usamos somente a língua de sinais 
como L1(ESTRELA VEGA). 

 

 

As interações citadas ocorrem em um contexto favorável a disseminação 

e consolidação da Libras, uma vez que os usuários surdos podem desenvolver 

aspectos da linguagem na interação com os pares, sendo a Língua de Sinais o 

canal para a efetiva comunicação. 

 

Nos grupos sociais: relação com os demais tipos de linguagem 

Antigamente, as associações eram um dos importantes grupos sociais de 

interação dos surdos. Atualmente, com o advento das redes sociais, percebe-
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se uma maior interação dos surdos de diferentes lugares com maior rapidez 

nas trocas de informações e nas situações de comunicação. Essa interação 

com os colegas oportuniza uma rica experiência a eles, já que permite contato 

com seus pares por meio das redes sociais, como o Facebook, o Skype e o 

Twitter. Em tais redes, é possível visualizar desde o uso de sinais e 

expressões, gravações e envio de vídeos e imagens, até a escrita. A 

socialização on-line produz grande impacto na vida desses sujeitos, já que hoje 

é possível conversar utilizando diferentes recursos tecnológicos, que permitem 

que esses participantes mantenham contato com outros surdos mesmo a 

distância. Conforme menciona Estrela Arcturus, Vega e Canopus. 

 

 

Com meus amigos, nas redes sociais uso muito vídeo em língua de sinais, 
fotos, imagens e isso facilita a compreensão da mensagem. Os diferentes 
tipos de linguagem você aprende observando o contexto (ESTRELA 

ARCTURUS). 
 

No facebook, as mensagens curtas trocadas com amigos, tanto na 
linguagem formal quanto na informal, são fáceis de entender. Nas redes 
sociais, a partir dos grupos de surdos usamos somente a língua de sinais 
como L1 (ESTRELA VEGA). 

 

Os surdos de hoje são muito mais envolvidos. Fazem passeatas, discutem 
sobre educação, saúde e geralmente essas interações são realizadas através 
das redes sociais e foi a partir do curso de Letras Libras que aconteceu esse 
avanço (ESTRELA CAPELLA). 

 

 
É notória a significativa adesão dos surdos à internet e às redes sociais. 

Percebe-se que por meio das redes se sentem familiarizadoscom o uso do 

computador, pois utilizam das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

de forma natural e com domínio. A grande aceitação e uso dessas redes pelos 

usuários surdos denota a existência de interatividade e afetividade nesse meio. 

Por permitir que se comuniquem por imagens, movimentos e textos curtos, as 

redes sociais também favorecem que os surdos usem o ambiente sem que 

tenham um domínio significativo da Língua Portuguesa. Do mesmo modo, 

Basso e Masutti (2009, p. 26) assinalam que “As TICs tem sido muito utilizadas 

pela comunidade surda em suas atividades diárias de comunicação [...] fazem 

das salas de bate papo e das mensagens via aparelhos de celulares, 

transformando o uso dos códigos escritos”. 
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Pode-se, a partir dessas falas, considerar que as redes sociais têm 

contribuído também para o conhecimento da Língua Portuguesa, pois mesmo 

os surdos que possuem dificuldades para ler e escrever em português buscam 

meios para superar essas dificuldades por intermédio das TICs específicas, 

dos amigos e das ferramentas online.“Nas mídias sociais entendo o que falam em 

Libras e o que escrevem. Não tenho dificuldades, compreendo o contexto e caso não 

o entenda, procuro a palavra no dicionário online (ESTRELA ALFA CENTAURI). 

Do mesmo modo, ressaltam em suas falas as Estrelas Canopus e Sirius: 

 

Foi difícil me acostumar com a linguagem informal do computador, por 
exemplo, Facebook, youtube, twitter, sala de bate papo, chat, etc. Fui me 
adaptando e quando não sabia perguntava aos amigos (ESTRELA 

CANOPUS).  
 

Todas as dúvidas que tenho pergunto, mas se eu ignorasse as palavras 
nunca aprenderia. Surgem varias dúvidas, mas temos que procurar 
compreender (ESTRELA CANOPUS). 

 

No entanto, Se o surdo adulto tiver contato com outros surdos, ele pode 
se desenvolver melhor. Talvez ele terá dificuldade em compreender a 
linguagem moderna, como a linguagem da internet (ESTRELA 

CANOPUS). 
 

Tenho muita dificuldade para compreender a linguagem da internet, 
principalmente a língua entre os adolescentes, tais como vlw (valeu), D+ 
(demais), etc. Depende muito do grupo (ESTRELA SIRIUS). 

 

 Apesar de haver, nas falas das Estrelas Canopus e Sirius uma 

dificuldade de compreender e de se apropriar da linguagem, num primeiro 

momento há que se considerar que é na interação dialógica com o outro e com 

novas ferramentas que o surdo constituir-se-á e desenvolver-se-á como sujeito 

social.  É inegável que as TICs sejam ferramentas imprescindíveis para a 

acessibilidade pessoal, profissional e social do surdo, tendo em vista que estas 

possibilitam a interação entre seus pares, oportunizando seu desenvolvimento 

e considerando suas singularidades. Igualmente, Festa (2012, p. 13) confirma 

que “a mídia tecnológica e todos os seus recursos são grandes atrativos para 

eles. [...] A comunicação mediada por computador pode ser realizada pela 

escrita e por meio de vídeos, em língua de sinais [...]”. Os grupos sociais 

proporcionam aos sujeitos surdos um ambiente de interação com o outro e é 
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por meio dessas trocas que se constituem como sujeitos de sua própria 

história.  

Diante do exposto, pode-se inferir que as TICs se firmamcomo um fator 

de cooperação para o desenvolvimento e a apropriação do conhecimento pelos 

surdos, uma vez que pela utilização desses recursos podem ganhar autonomia, 

por causa da grande variedade de ferramentas e, por meio desses espaços, ter 

mais acesso aos bens culturais. Nessa perspectiva, as tecnologias promovem 

a comunicação entre pessoas e a diminuição do espaço físico/temporal, já que 

a comunicação pode fluir sem barreiras.   

A proposta deste capítulo foi de analisar os aspectos relacionados aos 

processos de apropriação da linguagem pelo sujeito surdo, a partir de relatos 

de vivências e as influências das instituições sociais (família, escola e grupos 

sociais), nas questões da especificidade linguística dos sujeitos surdos. Sob 

esse ângulo, é possível afirmar que os sujeitos surdos, mediante as interações 

dialógicas, conquistarão o respeito à dignidade, o reconhecimento de suas 

potencialidades. No entanto, para que essa realidade se concretize, é 

necessário que as instituições sociais favoreçam essa interação, considerando 

as características específicas desses sujeitos. 

No próximo capítulo, a perspectiva de análise estrutura-se a partir da 

reflexão sobre as contribuições da Língua de Sinais para a constituição da 

acessibilidade pessoal, profissional e social dos sujeitos surdos. 
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CAPÍTULO 5 

CONTRIBUIÇÕES DA LÍNGUA DE SINAIS PARA A CONSTITUIÇÃO DA 

ACESSIBILIDADE PESSOAL, PROFISSIONAL E SOCIALDOS SUJEITOS 

SURDOS 

 

Na discussão sobre a trajetória de vida dos sujeitos surdos, faz-se 

necessário atentar para suas necessidades e dificuldades linguísticas. 

Atualmente, considera-se que a língua de instrução para esses sujeitos seja a 

Língua de Sinais. Nessa perspectiva discutem-se, neste capítulo, as memórias 

dos sujeitos surdos quanto às contribuições da Língua de Sinais para sua 

acessibilidade pessoal, profissional e social. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DA LÍNGUA DE SINAIS 

 

As teias geradas com o auxílio do software ATLAS.ti permitem a 

observação do esquema representativo da organização/agrupamento dos 

assuntos a serem analisados. No caso da Figura 06, visualiza-se a organização 

da Unidade Temática 02, nomeada“Contribuições da Língua de Sinais”, sendo 

a ela ligadas três subunidades temáticas. A sistematização da Unidade 

Temática 02 possibilitou constatar 103 recortes de falas expostas pelos seis 

professores surdos, sendo que destas obteve-se o seguinte agrupamento, de 

acordo com as subunidades temáticas: a) Acessibilidade Pessoal: 34 citações; 

b) Acessibilidade Profissional: 34 menções;c) Acessibilidade Social: 37 

referências.   
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Figura 06 – Teia Unidade Temática 02 e subunidades. 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do softwareATLAS.ti. 

 

 

Na Figura07 estão expostos os tópicos que derivam de cada subunidade 

de análise, em um mapeamento geral que permite identificar as recorrências 

mais significativas expostas pelos entrevistados. 

Em torno de cada uma das subunidades (a) Acessibilidade pessoal;b) 

Acessibilidade Profissional; e c) Acessibilidade Social foram agrupados 02 

tópicos de análise para cada uma delas, sendo estes: a) Conhecimento de 

Mundo e Conhecimento Acadêmico; b) Condições de Trabalho e Protagonismo 

Profissional c) Perspectiva de Coletividade e da Política à Prática. De modo a 

compreender os achados gerados no software ATLAS.ti, é necessário 

esclarecer que no total foram destacados 103 recortes de falas dos 

participantes. 
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Fig. 07 – Teia mapeamento Geral da Unidade Temática 02 em subunidades e subtópicos de análise. 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do softwareATLAS.ti. 
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5.2 CONTRIBUIÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS PARA ACESSIBILIDADE 

PESSOAL DOS SUJEITOS SURDOS 

 

Com relação à influência da Libras para a acessibilidade pessoal dos 

participantes deste estudo, cabe lembrar que esta seção está dividida em dois 

subtópicos: a) Conhecimento de Mundo e b) Conhecimento Acadêmico, 

conforme exposto na Figura 08. 

 

 

Figura 08 –Teia Unidade Temática 02, Subunidade 4.1 – Acessibilidade Pessoal e seus tópicos 

relacionados. 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do softwareATLAS.ti. 

 

No tópico Conhecimento de Mundo há16 citações dos participantes 

surdos e no tópico Conhecimento Acadêmico são apresentados 18 recortes a 

partir das memórias dos surdos. 

A falta de comunicação visual por meio da Libras e de símbolos visuais é 

um entrave no cotidiano dos sujeitos surdos, pois estes enfrentam várias 

dificuldades tanto no contexto educacional quanto no contexto social, o que 

caracteriza a falta de acessibilidade, evidenciando um distanciamento entre os 

documentos legais e as práticas. Faz-se necessário viabilizar o acesso em 

todos os setores da sociedade, para que este seja mais igualitário, pois além 
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do caminho restrito são muitas as dificuldades em relação à inserção de tais 

sujeitos na sociedade. 

De acordo com Rossi (2000), a criança construirá sua compreensão de 

mundo por meio da comunicação e das interações sociais, e é nessa troca que 

irá se identificar com seus pares, reconhecendo, assim, as singularidades entre 

os sujeitos. É imprescindível que o surdo se mantenha integrado àcomunidade 

surda e se relacione com seus pares, pois o objetivo dessa interação é a 

constituição identitária. O aprendizado da Libras possibilita ao surdo uma visão 

mais ampliada das situações, das informações e das políticas. Conhecer a 

Libras fortalece os vínculos com as pessoas de seu círculo de convivência e ao 

mesmo tempo favorece a interlocução com outras pessoas, quer seja em 

contextos sociais, acadêmicos ou profissionais. 

 

 Com relação ao conhecimento de mundo a partir da perspectiva 

sócio-histórica, é possível perceber de outra forma os sujeitos surdos, 

entendendo-os como um grupo minoritário que necessita de uma cultura visual 

para entendimento e apreensão do mundo, o que se traduz pelo 

reconhecimento e pela utilização da Língua de Sinais. 

Nessa perspectiva a preocupação deve ser voltada à preservação da 

identidade do surdo, uma vez que a visão humanista/assistencialista 

historicamente discriminou e marginalizou os surdos como pessoas totalmente 

incapazes.  Tal enfoque é destacado pela Estrela Vega ao referir que: 

 
A Língua de Sinais deu outro sentido para o meu mundo. Antes ficava 
repetindo palavras como se fosse um papagaio sem conseguir memorizar 
nada.  Quando comecei a aprender a língua de sinais minha família tinha 
vergonha de mim. Falavam para não fazer sinais, pois era feio e parecia 
macaco, era preciso oralizar (ESTRELA VEGA). 

 

Ainda que esse tipo de situação possa ocorrer em diversos ambientes 

por onde os surdos transitam, é necessário pontuar que muitos deles se 

organizam e integram o mundo de uma forma própria e eficiente e o que os 

diferencia do ouvinte é apenas a ausência da linguagem oral. Para adaptar-se 

e superar as barreiras usuais de comunicação (por exemplo, a dificuldade de 

realizar leitura labial, já que cada falante fala de um jeito, com velocidades de 
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fala diferentes), alguns surdos buscam o canal visomotor, que lhes permite 

manifestar todas as suas visualizações por meio de sinais. Assim, percebe-se 

na fala acima, que essa estrela constituiu seus conhecimentosde mundo pelo 

método de um canal visual-gestual, e que por intermédio dessa língua pode se 

apropriar de conhecimentos e impulsionar seu desenvolvimento cognitivo, 

socioemocional e linguístico. 

Observa-se, na fala da Estrela Vega, a ênfase que é dada à 

aprendizagem da Língua de Sinais para o desenvolvimento pessoal do surdo, 

quando menciona que “atualmente as crianças surdas têm os classificadores37, são 

mais rápidas no raciocínio. Na minha época ficávamos presos a oralidade, sem 

informações, apenas repetíamos igual papagaio”. 

Segundo Souza (1998) pode-se afirmar que a Língua de Sinais 

oportuniza que os surdos tenham a possibilidade de refletir sobre um universo 

de discursos e sobre eles próprios, e com isso estes sujeitos poderão 

conquistar um espaço favorável para o desenvolvimento ideológico da própria 

identidade. Conforme afirma a Estrela Vega, “a Língua de Sinais é importante para 

o desenvolvimento da criança porque é a língua natural. Desde o seu nascimento a 

criança percebe o mundo de forma visual sendo mais fácil adquirir a Língua de 

Sinais”. Esta aprendizagem, quando articulada aos contextos de interação e 

convivência dos surdos, oportuniza que estes percebam o mundo relacionado 

aos sentidos que a linguagem propicia. 

Para os demais participantes também fica evidente que a aprendizagem 

da Libras se constitui em um fator favorável ao desenvolvimento pessoal. As 

Estrelas Capella e Vega referem em suas memórias que: 

 

Hoje, se eu pudesse aconselhar as famílias, diria a elas da necessidade de 
aprender libras para que a criança se desenvolva naturalmente. Se no futuro 
quiser aprender a oralizar, ela mesma escolherá (ESTRELA CAPELLA). 

 

                                                           
37

Os classificadores são configurações de mãos que, relacionadas à coisa, à pessoa e a 

animal,funcionam como marcadores de concordância.  Assim, na LIBRAS, os classificadores 
são formas que, substituindo o nome que as precedem, podem vir  junto ao verbo, para 
classificar o sujeito ou o objeto que está ligado à ação do verbo. Portanto, são marcadores de 
concordância de gênero: PESSOA, ANIMAL, COISA.Disponível 
em:<http://pt.scribd.com/doc/90223106/17/Classificador-na-LIBRAS>. Acesso em 16 mar. 
2016. 

http://pt.scribd.com/doc/90223106/17/Classificador-na-LIBRAS
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 [...] Hoje minha família tem orgulho por eu ter passado em uma 
Universidade Federal, pois ela pensava que eu trabalharia na roça pelo resto 
da vida devido às dificuldades que enfrentei no meu processo educacional. 
Eu e minha família estamos aliviados com o meu futuro. Diminuíram as 
preocupações, pois eles acreditam na minha capacidade (ESTRELA 

VEGA). 

 

Nestas memórias estão presentes depoimentos de pessoas que 

conseguiram, por meio do aprendizado da Libras, ter maior autonomia social 

como  sujeitos surdos. Efetivamente conhecer e fazer uso dessa língua foi um 

dos elementos que contribuiu para o sucesso na vida acadêmica, pessoal e 

profissional desses sujeitos.  

Cabe aqui uma reflexão que leva em conta a aceitação da Língua de 

Sinais como primeira língua. Conforme salienta Behares (1993), tal fato, 

significa uma mudança ideológica com relação à surdez e não apenas uma 

mudança metodológica do ensino e aprendizagem de uma língua.  

Skliar (1999) esclarece que a proposta da Língua de Sinais como L1 não 

se restringe apenas a uma dimensão pedagógica, mas se estende a uma 

relação histórica, pessoal e cultural nas relações de poder e conhecimento do 

ser surdo. Pode-se considerar que a partir da perspectiva bilíngue foi 

oportunizada aos surdos o acesso não só aos conteúdos acadêmicos, mas o 

acesso ao conjunto de bens culturais, artísticos e sociais.  

Desse modo,é necessário pensar no sujeito surdo enquanto ser 

omnilateral38, ou seja, compreendê-lo como um indivíduo com direitos e 

deveres, construtor de sua própria história e dotado de consciência crítica, o 

que pode propiciar-lhe maior autonomia ao se relacionar com o mundo. 

 

Em relação ao Conhecimento Acadêmico, o fato de alguns dos 

participantes desse estudo terem aprendido a Libras desde a infância e outros 

na adolescência favoreceu seu desenvolvimento acadêmico e contribuiu para 

                                                           
38

A partir da concepção de Manacorda(2001, p. 81), a omnilateralidade significa “A chegada 

histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma 
totalidade de capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo o 
gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado 
excluído em consequência da divisão do trabalho”. 
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sua autonomia, conforme destaca a Estrela Sirius: “O surdo onde a família era 

presente ou que a mesma o ajudava, tinha melhor conteúdo e progredia, se 

desenvolvia na compreensão da Língua de Sinais”. O desenvolvimento do surdo é 

notório, quando há um efetivo acompanhamento na construção da linguagem, 

não só em contextos escolares, mas também familiares e em outros meios. 

Ainda que tenham enfrentado enormes barreiras como a falta de intérpretes, a 

falta de formação dos professores em Libras e os equívocos nos 

encaminhamentos em relação à educação de surdos, os participantes 

destacam que a aprendizagem da Libras favoreceu múltiplos reconhecimentos 

e construções de sentidos de mundo significativos. 

Em todos os contextos de aprendizagem da Libras, quer seja em cursos 

ofertados em escolas, associações, igrejas, em contatos com outros grupos de 

surdos ou na família, podem ser percebidas situações que propiciam o 

desenvolvimento e potencialmente contribuem para a ampliação do 

conhecimento acadêmico do sujeito surdo. A esse propósito, a Estrela Vega 

afirma que “Nas associações de surdos, por meio da Língua de Sinais, iniciamos a 

construção da nossa identidade, começamos a conquistar a autonomia e autoestima. 

Era o nosso espaço.  

É possível perceber que, por intermédio do curso de Letras/Libras, os 

participantes surdos tiveram a oportunidade de se envolver, adquirir 

conhecimento aprofundado da Língua de Sinais e investir na sua qualificação 

profissional. Vale ressaltar que cinco dos seis participantes possuem 

graduação em Letras-Libras, conforme apontam as Estrelas Sirius, Canopus, 

Arcturus, Vega e Capella: 

 

Em 2006, ingressei no curso de Letras Libras Licenciatura na UFSC. Na 
faculdade, ao compreendermos realmente a estrutura gramatical da língua 
de sinais, abriram-se caminhos para a pesquisa em língua de sinais e com 
isso utilizava tudo o que aprendíamos nos cursos e oficinas que ministrava 

(ESTRELA SIRIUS). 
 

Quando estava no segundo ano de Matemática, passei em Letras libras na 
UFSC. Além de essa faculdade ser pública, todas as disciplinas eram ou em 
língua de sinais ou com intérprete. Tinha uma diversidade de materiais em 
língua de sinais, vídeos, livros. Conclui as duas graduações (ESTRELA 

CANOPUS). 
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Entrei em 2008 no curso de Licenciatura em Letras Libras, foi aí que 
aprendi a metodologia, a didática, a diferentes estratégias e a ser professor. 
Tive domínio da língua de sinais e da estrutura gramatical das Libras. 
Aprendi também a postura e o perfil de um professor.  O curso de Letras 
Libras tem um grande valor na formação do professor surdo (ESTRELA 

ARCTURUS). 
 

Sou Graduado em Letras/Libras pela UFSC ingressei em 2008 e conclui em 
2010. Nesse curso interagi e tive influência muito forte de mestres e 
doutores surdos e ouvintes (ESTRELA VEGA). 

 

O curso de graduação de Letras Libras foi muito melhor, muito mais fácil e 
prazeroso. Todos os vídeos e uma variedade de materiais eram em língua 
de sinais. Participávamos de fórum de discussões que podia ser em língua 
de sinais ou português escrito. Nunca me senti tão feliz na escola 

(ESTRELA CAPELLA). 
 

 

A Estrela Alfa Centauri foi o único entrevistado que não cursou 

Letras/Libras, no entanto comenta que participou do processo seletivo de 2008 

para ingressar no curso de Licenciatura em Letras/Libras, na modalidade a 

distância, no polo da UFPR, conforme esclarece:“[...] meus professores me 

incentivaram a fazer, fiz o vestibular e passei, mas não podia cursar, pois não tinha 

concluído o Ensino Médio”. Posteriormente, cursou Pedagogia em uma IES 

privada. 

Frente à constatação de que a maioria dos participantes deste estudo 

frequentou o curso de Letras/Libras, destaca-se que este espaço possibilitou 

aos sujeitos surdos melhor adaptação à vida acadêmica, pois o curso 

propiciou, por meio da Língua de Sinais, uma percepção dos conhecimentos 

linguísticos e literários, o entendimento de contextos interculturais e o domínio 

dos conteúdos pedagógicos.Nesse sentido,Dall’Alba e Sarturi (2013, p. 10) 

ponderam que “a Educação de Surdos teve anos de conquistas e lutas para 

criar o Letras/Libras [...] que se articula com o movimento surdo, em que novos 

sujeitos foram se articulando e engajando, todos em prol do mesmo objetivo”. É 

notório que essa conquista contribuiu para a constituição dos sujeitos 

surdos,oportunizando-lhes um amplo desenvolvimento e colaborando com sua 

inserção profissional. Como destacam as Estrelas Sirius, Canopus, Vega e 

Capella, 
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Percebemos, neste curso, a importância da Libras  e do  português na 
modalidade escrita. Havia um grupo de surdos que tinham uma boa 
oralidade e outro grupo que dominavam a língua de sinais. Então 
transitávamos entre os dois grupos. Depois de quatro anos de estudos no 
curso de Letras Libras Licenciatura na UFSC conseguimos ter fluência 
realmente em Língua de Sinais (ESTRELA SIRIUS). 

 

A qualidade do curso de Licenciatura em Letras Libras, foi excelente. 
Aprendemos toda a estrutura gramatical da língua de sinais. Utilizamos 
uma diversidade grande de materiais em língua de sinais e língua 
portuguesa na modalidade escrita, vídeos, livros e dentre outros. Tivemos 
contato com surdos de vários estados. Estabelecemos e criamos novos 
sinais, além de termos participado de seminários, congressos e oficinas 
(ESTRELA CANOPUS). 
 

O curso de Letras Libras me ajudou a construir e é como se tivesse me 
estruturado, pois me tornei mais forte e avancei muito linguisticamente.  
Fui percebendo minhas falhas, meus erros e fui me desenvolvendo. Agora 
sou um professor com experiência e conhecimento (ESTRELA VEGA). 

 

 
Os encaminhamentos ocorridos após o Decreto n.º5.626/05, por 

exemplo, o curso de Letras/Libras, possibilitou a formação de professores para 

atuar no ensino em todos os níveis de escolaridade, tanto com alunos surdos 

quanto com alunos ouvintes. Os docentes que são responsáveis pela disciplina 

de Libras e atuam no Ensino Superior têm como finalidade a formação de 

professores, já que essa disciplina é obrigatória nos cursos de licenciatura. 

Segundo Quadros (2014, p.10), acerca docurso de Letras/Libras, “objetivo da 

formação desses profissionais em vários estados do Brasil era de garantir a 

multiplicação de formadores e oferecer um curso específico para a formação 

qualificada destes profissionais”. 

A propósito, a Estrela Capella assinala que foi no curso de Letras/Libras 

que encontrou a possibilidade de compreender a Libras a partir de sua 

estruturação. No entanto, o curso proporcionou também o reconhecimento da 

“história dos surdos, das metodologias para educação de surdo. A formação 

específica é muito importante e o curso de Letras Libras dá essas condições, pois 

ensina a metodologia, estratégias, como utilizar e elaborar recursos etc. (ESTRELA 

CAPELLA). 

Apesar de esses participantes afirmarem que a formação do curso de 

Letras/Libras contribuiu para seu desempenho acadêmico enquanto 
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professores de Libras na universidade, percebe-se que, desde a 

regulamentação do Decreto Federal n.º5.626/2005 até hoje, ainda existe um 

longo caminho a ser percorrido. Um dos fatores que merece destaque com 

relação a isso é que a partir da regulamentação de tal decreto o objetivo do 

ensino da Língua de Sinais fixou-se em torno do cumprimento legal e, assim, 

as instituições de ensino superior passaram a ofertar a disciplina. 

No contexto atual, percebe-se que há um aumento significativo dos 

sujeitos surdos que ingressam na universidade, tanto como discentes quanto 

como docentes. Tais fatos parecem apontar para a necessidade de efetividade 

de uma política para uma educação bilíngue, a qual trouxe progressos voltados 

aos sujeitos surdos em vários âmbitos da sociedade, o que demostra o avanço 

nas conquistas de seus espaços e reconhecimento.  

Esse progresso também pode ser observado em relação à formação 

acadêmica, uma vez que todos os seis docentes surdos participantes da 

pesquisa possuem pós-graduação, em nível de Lato Sensu em Educação 

Bilíngue Libras/Língua Portuguesa. Ainda, com relação a esses sujeitos, três 

possuem Mestrado em Educação (UFPR),um docente é Mestrando em 

Linguística (UFSC) e outra, Mestranda em Saúde, Interdisciplinaridade e 

Reabilitação (UNICAMP). Apenas um dos seis entrevistados, até o período de 

coleta de dados, não havia ingressado em uma pós-graduação Stricto Sensu. 

Suas trajetórias acadêmicas podem ser percebidas como histórias de 

sucesso, o que ainda não é uma realidade para a maioria da comunidade 

surda, haja vista que os encaminhamentos em relação à proposta de escolas 

bilíngues para os sujeitos surdos ainda são insípidos.  

 
 
 

5.3 ACESSIBILIDADE PROFISSIONAL 

 
 

O conceito de acessibilidade, a partir do Desenho Universal já discutido 

no Capítulo 2 e conforme afirma Sonza et al.  (2013, p. 38), apresenta-se como 

uma possibilidade “de gerar ambientes, serviços, produtos e tecnologias 

utilizáveis equitativamente, oferecendo segurança e autonomia ao maior 

número de pessoas, sem que haja a necessidade de adaptação ou 
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readaptação”.Nesse aspecto percebe-se que,quando se compartilha com os 

segmentos da sociedade uma diversidade de serviços e outros benefícios 

sociais e culturais, consequentemente está se colaborando para que os 

sujeitos sintam-se úteis na sociedade, seja no âmbito pessoal ou no 

profissional. 

Para os indivíduos surdos, além das exigências do mercado de trabalho, 

ainda acrescenta-se a barreira de comunicação, que em diversas situações 

configura-se em restrições. No entanto, cabe ressaltar que a acessibilidade 

profissional proporciona ao surdo sua valorização como cidadão e leva à 

efetivação dos seus direitos garantidos em lei. É preciso perceber as 

potencialidades dessas pessoas e abrir-lhes as portas do mundo do trabalho, 

independentemente da limitação ou da situação na qual se encontram. O 

processo de pensar e buscar a acessibilidade perpassa pela oferta 

possibilidades a partir das quais à igualdade de direitos, a dignidade e o 

respeito às diferenças devem configurar-se como marcos significativos e 

concretos. 

A perspectiva analisada neste tópico se pauta pela visão já consagrada 

nos documentos oficiais, que contempla a deficiência como uma característica 

humana, e as pessoas com deficiência também são cidadãos de direito. 

Em relação a essa concepção de reconhecimento do sujeito com 

deficiência e da garantia de sua inclusão em todos os contextos da vida em 

sociedade, a Secretaria de Direitos da Presidência da República (BRASIL, 

2012) defende que: 

 
Esse novo olhar gerou a necessidade de mudanças estruturais em 
relação às políticas públicas voltadas para esse segmento. As 
medidas caritativas e assistencialistas tiveram que ser revistas e 
modificadas, para dar lugar ao protagonismo das pessoas com 
deficiência na condução dos assuntos que lhes dizem respeito no 
campo público. Os espaços públicos e de uso coletivo não poderiam 
mais ser excludentes; a acessibilidade ao meio físico, ao transporte, à 
comunicação e à informação deveria ser provida a fim de garantir que 
todos, sem exceção, pudessem fruir de seus direitos com 
equiparação de oportunidades. Assim, todo um marco legal nacional 
deveria ser construído para que a igualdade de oportunidades fosse 
garantida (BRASIL, 2012, p. 17). 
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 Nesse contexto, considerando a relevância que a acessibilidade 

profissional representa para o sujeito surdo, busca-se analisar as falas dos 

participantes da pesquisa em relação a condições de trabalho, no espaço da 

Universidade, e seu protagonismo profissional. 

A subunidade Acessibilidade Profissional divide-se em dois tópicos 

conforme exposto na Figura 09, sendo estes: a) Condições de Trabalho e b) 

Protagonismo Profissional. 

 

 

Fig. 09 – Teia Unidade Temática 02, Subunidade 5.2 – Acessibilidade Profissional e seus 

tópicos relacionados. 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do softwareATLAS.ti. 

 

 
A respeito das Condições de trabalho o ambiente comunicativo e de 

interação no trabalho é imprescindível para a inserção do surdo. É importante 

destacar a comunidade surda, como um grupo social minoritário que carrega 

em sua história situações de segregação e exclusão social. Assim, ainda hoje a 
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maioria dos surdos não alcança o Ensino Superior, fato que difere dos surdos 

entrevistados neste estudo.  

A falta de oportunidades para o desenvolvimento acadêmico pode, em 

um primeiro momento, ser um elemento que oportuniza a segregação de 

muitos sujeitos surdos que trabalham como mão de obra não especializada em 

empresas de pequeno, médio ou grande porte.Como bem aponta a Estrela Alfa 

Centauri,o surdo assume, muitas vezes, a função de auxiliar de produção 

mesmo tendo formação universitária:“conheço vários surdos com formação em 

outras áreas tais como designers, engenheiros, psicólogos, fisioterapeutas e 

administradores. Esses profissionais acabam por trabalhar nas empresas onde existem 

cotas para deficiências” (ESTRELA ALFA CENTAURI). Dessa forma, constata-se 

que um percentual mínimo consegue seu espaço no mundo do trabalho em sua 

área de formação específica. A FENEIS (2010) busca a efetivação do direito de 

inserção dos surdos por meio da Lei Federal n.º 8.213/91, que assegura a 

inserção das pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho. 

Nessa concepção, a Feneis (2010) considera que “O percentual de 5% das 

vagas em concursos públicos garantindo a participação dos portadores de 

deficiência na busca de colocação profissional tem sido outra forma de ver 

respeitados os direitos trabalhistas dos surdos”. 

Ainda que a legislação aponte para situações que possibilitam a 

inserção do surdo no mercado de trabalho, o que de fato ocorre é que a 

maioria das empresas reconhece esse direito e contrata os surdos em seus 

quadros funcionais, porém parece que só fazem isso para atender a uma 

exigência exposta na lei. Tais empresas não estão aptas a receber esses 

trabalhadores, não contratam intérpretes para acompanhá-los, nem instrutores 

de Libras para atuarem na formação dos demais trabalhadores ouvintes e para 

garantir a efetiva comunicação entre os surdos e os demais colegas. Segundo 

Novaes (2010), em decorrência dessa falha, constata-se uma subutilização dos 

trabalhadores surdos no contexto das empresas, que deixam de atuar como 

trabalhadores qualificados, dentro de suas áreas de formação (seja técnica ou 

superior), para atuarem em situações laborais aquém de suas capacidades. 

Portanto, o que ocorre na prática é uma verdadeira segregação, em que os 
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trabalhadores surdos são postos de lado e até mesmo ignorados dentro de 

seus locais de trabalho. Tais situações acabam contribuindo para que os 

surdos sintam-se subestimados por si, pela família, pelos colegas de trabalho, 

pelos amigos e até mesmo pelos próprios chefes (NOVAES, 2010). 

No caso dos professores surdos, partícipes deste estudo, a inserção 

profissional no âmbito da Educação Superior pode ser percebida a partir de um 

movimento intenso no que se refere às garantias legais de atuação do surdo 

nas licenciaturas, o que se concretiza também no caso de docentes que atuam 

no nível da Educação Básica. Contudo, para que esses profissionais exerçam 

um papel fundamental nos processos de desenvolvimento e aceitação social 

dos próprios surdos, é necessário que tenham clareza de que o seu trabalho 

tem um alcance para além da sala de aula.  Segundo afirma Sirius, ”É muito 

importante que o professor seja licenciado. Ter conhecimento sobre o 

desenvolvimento psicológico e pedagógico da criança, da estrutura gramatical da 

Libras e ter uma postura correta de educador”. 

Nesse panorama, é necessário considerar que somente ser fluentes em 

Língua de Sinais não lhes dará condições de exercer seu trabalho com 

qualidade, mas é na interação como o outro e produzindo novos 

conhecimentos por meio de pesquisas, de projetos, de ações de extensão e de 

aproximação com a comunidade que efetivamente será possível um 

desenvolvimento melhor do seu trabalho. A esse respeito Behrens e Carpim 

(2013, p. 116) esclarecem que “os professores precisam buscar as novas 

demandas educacionais e sociais, concebendo sua prática educativa [...] 

orientando ao fazer dialógico, inovador onde o ensino seja proposto por meio 

da pesquisa”.  

Ao discutir a questão da qualidade da formação docente e da 

abrangência desta, Ferreira (2006, p. 3.648) situa que: 

Uma formação de qualidade ou sem qualidade exercerá uma 
influência relevante sobre a possibilidade ou impossibilidade de 
acesso às oportunidades sociais da vida em sociedade, possibilidade 
ou impossibilidade de acesso à cidadania. 
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Na fala da Estrela Sirius, fica explícita a importância de uma formação 

de qualidade para os professores surdos, em especial quando se trata de sua 

atuação na disciplina de Libras.  

 

Atualmente a formação dos professores surdos para atuação na disciplina 
de Libras está bem melhor, está mais estruturada, mas os cursos estão ainda 
em construção. O próprio professor já entra motivado para estudar, tem 
mais acesso a leitura e com isso o avanço e o progresso é rápido. Já percebi 
muitos surdos tentando ingressar na carreira do magistério, mas falta base. 
(ESTRELA SIRIUS). 

 
 

 A qualidade desse profissional possibilitará também que ele desenvolva 

estratégias para transpor as barreiras de comunicação encontradas na 

universidade, tanto com os demais professores como também durante as aulas 

com os alunos ouvintes.  

Na fala das Estrelas Arcturus e Canopus, destacam-se as estratégias 

criadas por elas, como a criação de cursos para professores e os recursos 

visuais usados durantes as aulas com ouvintes, a fim de que a Libras seja 

disseminada em todos os ambientes da universidade. Tal qual aponta Behrens 

e Carpim (2013, p. 115), “cabe ao professor assumir o compromisso de atuar 

além da dimensão técnica, compondo também em seu trabalho educativo a 

dimensão social, despertando a criatividade e criticidade do aluno [...]”. O 

educador necessita refletir sobre sua prática pedagógica, levando em conta os 

aspectos sociais e culturais dos sujeitos envolvidos. 

 
No meu trabalho na Universidade, ainda existe uma barreira de 
comunicação, embora tenha havido progresso, pois já aprenderam um 
pouco de sinais.  Já fiz projeto para ofertar curso de libras básico para os 
professores a partir de 2015 e isso, com certeza, contribuirá para mudar a 
realidade atual (ESTRELA ARCTURUS). 

 

A comunicação do professor surdo com os alunos ouvintes no início é 
difícil. No primeiro dia de aula, os ouvintes não conhecem a língua de 
sinais e o professor deverá usar diferentes recursos visuais, como escrever 
no quadro, mostrar slides, usar alfabeto manual e apresentar diferentes 
formas de atividades. Isso deve acontecer com muita calma e com a 
interação do grupo. O professor deve ser apenas o mediador (ESTRELA 

CANOPUS). 
 

Em minhas aulas, na disciplina de Libras, uso muitos recursos visuais, 
atividades com imagens, vídeos e dramatizações. Comunico-me através de 
e-mail e da escrita com os alunos ouvintes. No primeiro dia trago 
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intérprete comigo para esclarecer regras, o plano de ensino, as avaliações, 
etc. (ESTRELA ARCTURUS). 

 
A definição de estratégias de ensino, por parte dos professores surdos 

com o intuito de favorecer a aprendizagem da Libras aos seus alunos 

ouvintes,pode ser destacada como elemento indispensável a um profissional 

qualificado.  Assim, ter conhecimento teórico, metodológico e linguístico é 

condição fundamental para que ocorra o diálogo entre o ensino e a 

aprendizagem, considerando que os estudantes universitários com os quais os 

professores surdos interagem são ouvintes e não possuem, via de regra, um 

conhecimento prévio da Libras. 

 

Nas memórias da Estrela Sirius, constata-se que no ambiente onde atua 

como docente existe uma possibilidade maior de diálogo, pois pode contar com 

outro docente surdo e com o Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais, 

promovendo a interação e a participação em diferentes contextos na 

universidade e com os demais colegas ouvintes. Oliveira e Santos (2007, p. 

118) ponderam que “o diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao 

outro. Nem é favor que um faz ao outro. [...] Implica, ao contrário, um respeito 

aos sujeitos nele engajados”. Essa possibilidade de interação dialógica 

contribui para seu acesso aos conhecimentos científicos e ao conhecimento de 

mundo. 

Assim relata a Estrela Sirius: 

 
Na universidade onde trabalho somos duas professoras de Libras.  Sempre 
conversamos e trocamos ideias sobre as disciplinas. Nas reuniões com os 
professores ou sobre as disciplinas pedagógicas, sempre discutimos sobre 
como melhorar a disciplina, articular com as outras. Todos no 
departamento respeitam minhas colocações. Temos interpretes nas 
reuniões e isso facilita o diálogo (ESTRELA SIRIUS). 

 
 

Levando em conta o papel fundamental do professor surdo para a 

efetiva inserção do sujeito surdo e para que este tenha acesso aos bens 

culturais, às informações, bem como a garantia de admissão nos espaços 

profissionais em todas as esferas da sociedade, é fundamental que se tenha a 

consciência da busca constante de formação e da necessidade de conquistar 

seu espaço no ambiente acadêmico e de trabalho. 
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Em relação ao Protagonismo profissional considerando o pressuposto 

de que a formação do docente surdo concretiza-se a partir de aspectos 

relacionados a sua compreensão  do que é “ser professor”, faz-se necessário 

ponderar algumas características que envolvem a atuação  do profissional 

docente:  o desenvolvimento de uma visão crítica sobre perspectivas teóricas, 

uma postura acadêmico-científica, o exercício profissional, didático e 

pedagógico e o domínio dos conteúdos pedagógicos — teóricos e práticos — 

que permitam a construção dos conhecimentos relativos aos diferentes níveis 

de ensino e a atuação consciente e autônoma na busca de uma formação 

continuada e abrangente.  

Uma vez que o saber profissional do professor não pode limitar-se ao 

mero domínio de um conjunto de conhecimentos científicos articulados aos 

conteúdos curriculares, é preciso atentar para o fato de que a construção de 

seu saber profissional resulta de uma mobilização complexa, organizada e 

coerente de todos esses conhecimentos que se efetivam em torno de cada 

situação educativa concreta, no sentido do alcance do objetivo definidor da 

ação profissional, ou seja, a aprendizagem do aluno (ROLDÃO, 2005). 

Os aspectos apontados anteriormente estão presentes nas falas da 

Estrela Canopus e Sirius, que assim se reportam a sua prática profissional 

docente: 

O professor surdo terá que dominar a teoria que envolve não só a 
educação dos surdos, mas também a Língua de Sinais.  Ele precisa 
pesquisar, estudar e conhecer o significado dos sinais, contextualizar e é 
desta forma que ele terá confiança e domínio para ensinar os conteúdos.   
Deverá conhecer os acontecimentos do mundo e no mundo.   Deverá ser 
capaz de trabalhar com diferentes recursos visuais. Antes de ir para a sala de 
aula deverá planejar, organizar o conteúdo a ser ensinado (ESTRELA 

CANOPUS). 
 
 

Na universidade elaborei um projeto de Libras para conseguir mais 
materiais de recursos visuais. O projeto foi aprovado e no momento 
estamos elaborando vídeos e apostilas. Já temos dois bolsistas.  Fazemos 
reuniões para discutirmos todo o processo. Estou envolvida com 
diferentes trabalhos e tenho um bom relacionamento no meu 
departamento (ESTRELA SIRIUS). 

 

É importante ao professor surdo conhecer sobre a estrutura gramatical da 
língua de sinais. Às vezes os ouvintes querem saber mais em relação a um 
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determinado conteúdo e o professor terá que ter conhecimento para saber 
explicar de maneira clara. Se o professor surdo não souber, o ouvinte 
perderá a confiança nele (ESTRELA CANOPUS). 

 
 
 

A autonomia desses profissionais necessita estar atrelada ao campo de 

pesquisa, pois dessa forma participarão do contexto geral da Instituição de 

Ensino Superior onde estão inseridos e nos demais níveis de ensino. Conforme 

aponta a Estrela Sirius, “Agora, formada como professora poderia auxiliar melhor 

os professores do ensino regular. Estando em uma universidade poderia elaborar 

mais materiais sobre Libras e disseminá-los”. Portanto, quanto maior o 

envolvimento e a participação em intervenções pedagógicas em diferentes 

níveis de ensino, maior será seu protagonismo. O professor-pesquisador se 

mantém atualizado, prioriza a pesquisa em detrimento do ensino e investiga 

sua prática docente. É importante considerar que as pesquisas relacionadas à 

área são ainda restritas e, com isso, é indiscutível a relevância de novas 

pesquisas ainda mais sendo desenvolvidas pelos próprios protagonistas da 

história. A esse respeito as Estrelas Canopus, Sirius, Vega e Alfa Centauri 

afirmam que 

 

O início do trabalho como professor de Libras é bem difícil. Devido a 
inexperiência, dá uma sensação de medo, de vergonha, de insegurança em 
não ser entendido. Com o tempo vamos nos acostumando, interagindo, 
dialogando e superando.  Depois de alguns anos você sabe que precisa 
pesquisar, se inteirar das informações, o que está acontecendo, quais os 
fatos principais que estão sendo discutidos na mídia (ESTRELAS 

CANOPUS). 
 

 
 
 
 
 
Comecei a lecionar no ano 2000. No começo com muita vergonha, pois 
as plateias eram grandes, mas depois fui percebendo o interesse dos alunos 
ouvintes e isso me encorajou a continuar.  Aprendi que tinha que 
contextualizar e não apenas trabalhar com palavras isoladas e a partir daí fui 
me desenvolvendo. Estudei muito o livro “libras em contexto”, fiz 
apostilas e criei muitos materiais. Com isso fui me acostumando 

(ESTRELA VEGA). 
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Quando fiz a Licenciatura em Matemática, não pensava que seria professor 
de libras. Sempre amei essa profissão, pois acredito que tenha sensibilidade 
para atuar com professor. Conheço quando o aluno está interessado na 
aula, quando ele interage.  Percebo quando estão avançando, progredindo 
em língua de sinais e se estou atingindo o objetivo de ensinar, pois é 
através do interesse e empenho dos alunos que consigo avaliar meu 
desempenho (ESTRELAS CANOPUS). 

 
 

A partir dos relatos acima, é possível visualizar a importância da 

formação de um professor quando este é capaz de analisar sua prática e, por 

meio dessa análise, aprimorar sua prática pedagógica, contribuindo para que 

os alunos não sejam somente receptores de informações, de forma mecânica e 

alienada, mas para que desenvolvam uma consciência mais crítica que os leve 

a questionar e refletir a respeito de suas ações.Esse exercício constante 

encontra ressonância naquilo que Freire (1985) defende de que o indivíduo 

deve saber sobre a sua realidade para só então buscar transformá-la. 

O professor necessita considerar seu papel como professor em suas 

atividades cotidianas e, a partir de então,criar oportunidades para que atinja 

sua autonomia intelectual. Desse modo, em algumas falas acima é possível 

perceber que os sentimentos de vergonha e insegurança foram substituídos 

pela confiança e autonomia, na medida em que estes profissionais foram 

estudando e pesquisando a respeito de seus papéis como professores de 

Libras.  

Com relação às atividades de pesquisa, as quais são fundamentais nos 

meios acadêmicos, as Estrelas Sirius, Vega, Arcturus e Alfa Centauri afirmam: 

 

Atualmente na minha atuação como docente na disciplina de Libras na 
universidade já iniciei um núcleo de pesquisa com o objetivo de elaborar 
materiais, tradução para a libras, de livros específicos sobre educação de 
surdos. É muito importante ter a oferta de livros na versão em libras, pois 
o surdo terá oportunidade de conhecê-lo na Libras e na Língua Portuguesa 
na modalidade escrita (ESTRELA SIRIUS). 

 

Na Universidade o grupo de 5 professores surdos trabalham com vários 
projetos de pesquisa. Temos interpretes que colaboram, fazem correções 
no texto e nos auxiliam. Falamos em língua de sinais e o intérprete 
transcreve para a língua portuguesa escrita. Possuímos nosso espaço e 
somos livres para criar projetos (ESTRELA VEGA). 

 

Na universidade onde trabalho apresentamos a proposta do curso de 
licenciatura em Letras Libras. Meu projeto de iniciação cientifica já foi 
aprovado e a proposta é elaborar curso de formação dos instrutores surdos, 
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orienta-los sobre diferentes metodologias para ensinar crianças surdas. 
(ESTRELA ARCTURUS). 

 

Meu foco principal é a pesquisa e tenho interesse em confeccionar 
materiais, publicar livros e artigos, além disso, quero divulgar e disseminar 
a Libras (ESTRELA ALFA CENTAURI). 

 
 

É importante ressaltar que o professor-pesquisador, ao problematizar, 

analisar e compreender suas práticas direciona o processo de transformação 

estabelecendo novas possibilidades de ação sobre sua docência, dando 

visibilidade a concepções que contextualizam os debates sobre os surdos e 

sua educação. Portanto, nas falas acima é possível visualizar que esses 

participantes estão exercendo seus papéis enquanto professores 

pesquisadores.  

Em sua atuação profissional na Educação Superior o professor surdo 

poderá contribuir de modo significativo para que os acadêmicos ouvintes 

conheçam a Libras e, para além disso, também passem a reconhecer a 

identidade surda e as lutas dessa comunidade nos distintos espaços políticos e 

sociais. Enquanto docentes comprometidos, estarão inclusive situando suas 

histórias de vida, de lutas e as perspectivas desse grupo social.  

O protagonismo do docente surdo exige que este perceba que existe um 

mundo fora do espaço da universidade, o que é indispensável para que pense 

e planeje suas práticas, sempre atento ao que se passa em contextos 

extramuros. A esse respeito, as discussões no próximo tópico tratam da 

acessibilidade social, quando então o sujeito surdo pode articular sua prática e 

sua interação com a sociedade. 

 

 
 

5.4 ACESSIBILIDADE SOCIAL 
 
 

A construção de uma sociedade inclusiva assegura-se pela convivência 

e pelo reconhecimento da diversidade e do respeito às diferenças. Nessa ótica, 

considera-se que o conhecimento e o uso da Língua de Sinais são importantes 

aliados na conquista desse reconhecimento, rompendo barreiras sociais. Como 

resultado do forte movimento social dos grupos surdos em defesa da proposta 
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bilíngue e pela confirmação dos direitos já conquistados, começam a ser 

sancionadas políticas públicas que vêm ao encontro dos anseios desses 

sujeitos. 

No entanto, é preciso considerar as contradições sociais, pois os 

participantes desta pesquisa falam de um lugar privilegiado e a maioria dos 

surdos não tem acesso à língua de sinais e estuda em escolas monolíngues.  

Segundo Santos (2013, p.10),a atual circunstância de inclusão está “revestida 

dessa prática monolíngue, ela reforça o único objetivo que justifica os alunos 

surdos estarem ali, mesmo que “quietos”: aprender o português”. Gomes 

(2014, p.171) aponta que“a educação de surdos estava a desviar-se das 

orientações bilíngues, quando era essa a via preconizada pelas comunidades 

surdas e pelas organizações internacionais [...] necessário efetuar mudanças, 

para que a educação bilíngue se pudesse, de facto, afirmar”. É possível 

perceber um distanciamento entre as reinvindicações da comunidade surda, 

que clama por uma escola bilíngue, e os desdobramentose implementação dos 

documentos legais que muitas vezes não se efetiva na  prática. 

A subunidade denominada Acessibilidade Social foi estruturada a partir 

de dois tópicos, conforme exposto na Figura 10. Os tópicos são identificados 

em a) Perspectivas de Coletividade e b) Da Política à Prática. 

 

 

Figura 10 – Teia Unidade Temática 02, Subunidade 5.2 – Acessibilidade Social e seus tópicos 

relacionados. 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do software ATLAS.ti. 
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Na Perspectiva de Coletividade O conceito de coletividade que 

transpassa toda a proposta freireana, permite a compreensão de que “ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 68). Neste sentido, refletir sobre 

uma perspectiva de coletividade exige que se perceba a importância do 

diálogo, enquanto elemento que possibilita a interação e a aproximação entre 

os seres, quando então as situações dialógicas ocorrerão e terão sentido. 

A esse respeito a Estrela Sirius esclarece que, “na minha atuação como 

professora comecei a convidar as famílias e filhos surdos para se conscientizarem da 

importância do domínio da Libras, a participarem com eles nas palestras, seminários e 

entre outros”. Para isso os sujeitos envolvidos devem encontrar uma posição 

de compreensão de sua humanização, de seu papel no mundo como pessoas 

que realizam e constroem sua própria existência. O respeito, valor tão 

requisitado no contexto atual, só terá sentido na proporção de que não existe 

adaptação de nenhuma consciência à outra, mas, pelo contrário, essa 

adaptação se concretizará por meio da inserção das consciências no mundo 

real, em posições de igualdade. 

O reconhecimento das diferenças linguísticas dos sujeitos surdos é 

imprescindível para a garantia do seu direito de participação efetiva na 

sociedade, considerando que sua língua é a Língua de Sinais. Isto também 

contribui para que seja possível maximizar seu desenvolvimento acadêmico 

profissional e social, pois a interação significativa garante aos surdos sua 

participação plena.  Nas falas das Estrelas Canopus e Sirius observa-se que a 

interação no âmbito profissional com outros setores da sociedade dão a eles 

credibilidade, autonomia e seu reconhecimento como cidadãos.  

 

No contexto da minha universidade sempre tive espaço para discutir sobre 
a disciplina de língua de sinais com a coordenação e com os professores. 
Inclusive a coordenação me convidou para ministrar aula para todo o 
departamento. A interação entre nós do departamento é muito boa.  
Inclusive minha coordenação já propôs dois projetos, para o ano que vem. 
Um desses projetos é para ensinarmos libras para os funcionários e 
professores e outro para a comunidade externa. São cursos gratuitos 
(ESTRELA CANOPUS). 
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Na universidade tenho a proposta de também ofertar os Cursos de 
extensão para servidores e para comunidade externa para disseminação da 
língua de sinais (ESTRELA SIRIUS). 

 
 

 
O ambiente acadêmico favorece para que ocorram situações de 

interação, e consequentemente de socialização entre a comunidade surda e a 

sociedade. Conforme afirmam Mello e Teixeira (2012), “o ser humano não vive 

isolado, ele participa de diferentes ambientes. Os grupos reúnem seus 

integrantes em torno de um objetivo comum e as pessoas geralmente 

participam desses porque se sentem acolhidas”, e esse sentimento de 

pertencimento é que possibilita a efetivação do sujeito surdo como um ser 

social. Nesta perspectiva necessita-se considerar que por intermédio das 

interações é que se constroem novas possibilidades, conquistando seu espaço 

social e garantindo seus direitos enquanto cidadãos plenos. 

 
Da política à prática - Como resultado de uma intensa mobilização 

política, os movimentos surdos39 vêm se constituindo por meio de espaços 

como as Associações Regionais de Surdos, a Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) e a Federação Mundial dos 

Surdos (Word Federation of the Deaf, WFD), entre outras. Nesses contextos 

ocorrem os encaminhamentos em prol de propostas educacionais, culturais e 

profissionais que implicam destacar o protagonismo do surdo em todas as 

esferas da vida em sociedade.   

Os movimentos surdos foram fatores relevantes para a elaboração de 

novos encaminhamentos para o sujeito surdo. Tais mobilizações sociais foram 

fundamentais para que se instituíssem leis e decretos a favor da Língua de 

                                                           
39

O Movimento Surdo possui hoje participantes/militantes espalhados em todo o país. Há para tal 
organização a utilização da internet, enquanto veículo de comunicação capaz de atender necessidades 
da pessoa surda, para promover e incentivar mobilizações, passeatas, cursos de formação, reuniões e 
encontros durante todo o ano. Pode-se destacar nesse aspecto o principal “dia de luta” para seus 
militantes (surdos e familiares): o Dia do Surdo – 26 de setembro – quando ocorrem, simultaneamente, 
passeatas e protestos em alguns estados da Federação. O referido movimento partilha dos valores de 
cidadania que alimentam as forças sociais da sociedade civil. Então, pode-se afirmar que o movimento 
tem encaminhado suas ações em prol de políticas sociais para a efetivação da cidadania da pessoa 
surda. Disponível em: <http://www.unicap.br/coloquiodehistoria/wp-content/uploads/2013/11/5Col-
p.753-760.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2016. 
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Sinais e da comunidade surda brasileira, como a Lei Federal n.º10.436/02 e o 

Decreto n.º5.626/05, conforme apontado pelas Estrelas Sirius e Arcturus: 

 
 

A partir de 2002 com a aprovação da Lei Federal 10.436/02 que 
oficializando a língua de sinais houve um grande avanço nas políticas 
públicas na área da surdez. A comunidade surda começou a reivindicar, a 
exigir seus direitos, começou a ser vista, a ter voz (ESTRELA SIRIUS). 

 
 

O Decreto 5626/05 que regulamenta a Lei Federal 10.436/02, oficializa a 
Língua Brasileira de Sinais como a segunda língua oficial no Brasil contribui 
com encaminhamentos para a formação do professor surdo, para a 
discussão da proposta da escola bilíngue.  E entre outros foi o Decreto 
5626/05, que regulamenta essa Lei (ESTRELA ARCTURUS). 

 
 
 

De acordo com o documento elaborado pela FENEIS (2010, p. 01) e o 

Movimento Surdo em Favor da Educação e da Cultura Surda40, 

 

[...] nos documentos das políticas públicas, que o Ministério da 
Educação do Brasil e muitas Secretarias de Educação consideram 
que fazer políticas inclusivas é “obrigar” TODOS OS “ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA” a se matricularem em Escolas inclusivas, cujo 
diferencial da Escola Regular é ter um Atendimento Educacional 
Especializado – AEE apenas complementar ou suplementar, com 
proposta pedagógica e currículo idêntico para todos os alunos. 

 

A temática da educação bilíngue, atualmente foco de debate em larga 

escala no contexto da sociedade e mais precisamente no meio educacional, 

encontra ressonância na delimitação das políticas, dos programas e das ações 

que visam integrar e incluir socialmente os sujeitos surdos nos processos 

escolares, produtivos e culturais. Uma nova concepção filosófica, não mais 

                                                           
40

O Movimento Surdo em Favor da Educação e Cultura Surda está articulado por uma Comissão Geral e 
comissões regionais em todos os estados brasileiros. Essas comissões, constituídas, em sua maioria, por 
surdos, possui também ouvintes que apoiam os surdos e vêm lutando para que eles tenham suas 
reivindicações atendidas. Nessas comissões, há surdos e ouvintes com formação acadêmica em diversas 
áreas tais como Educação, Linguística, Psicologia, Fonoaudiologia, Serviço Social, sendo muitos doutores 
e mestres, professores de universidades, faculdades e de escolas da educação básica e escolas 
indígenas; instrutores e intérpretes de Libras; diretores e associados da federação, de confederações 
esportivas e das associações de surdos e familiares. Portanto, todas as pessoas que fazem parte desse 
movimento estão diretamente envolvidas com a educação, cultura, identidade e línguas dos surdos 
brasileiros que vivem nos centros urbanos, nos municípios ou em aldeias indígenas que possuem índios 
surdos. Disponível em: <http://www.acessibilidadeinclusiva.com.br/federacao-nacional-de-educacao-e-
integracao-dos-surdos>. Acesso em: 12 mar. 2016. 
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baseada na patologia e na medicalização da surdez começa a surgir a partir 

nesse momento (FERNANDES, 2011). Vale lembrar também os 

encaminhamentos realizados no contexto da educação paranaense, por meio 

da SEED/DEEIN, efetivados na construção de políticas públicas direcionadas à 

proposta de educação bilíngue desde 1995, conforme assinala a Estrela 

Arcturus, 

 

Desde 1995, as políticas apresentadas pela SEED/DEEIN trabalham com 
quatro grandes eixos: SEED/DEEIN trabalham com quatro grandes eixos: 
Difusão e valorização da Libras na comunidade escolar e sociedade em 
geral; apoio para organização e fortalecimento dos movimentos surdos; 
formação continuada dos profissionais da educação e pesquisas sobre o 
português como segunda língua na educação de surdos.  Esses eixos 
favoreceram a oficialização da língua de sinais no Estado do Paraná, Lei 
12,095/98 e em defesa da proposta de educação bilíngue (ESTRELA 

ARCTURUS). 

 

É possível observar nas falas da estrela Arcturus, o empenho da equipe 

técnico-pedagógica da SEED/DEEIN em contratar professores surdos para que 

servissem de referência, para que a instituição escolar e a sociedade o 

reconhecessem como profissional competente e para houvesse a 

disseminação da Língua de Sinais.   

 

Em 2002, fui convidado pela SEED/DEE para fazer curso para instrutor.  
Fiz 06 (seis) cursos e comecei a atuar como instrutor de libras básico. Em 
2009 fui convidado para atuar no CAS41/PR SEED/DEEIN e iniciei meu 
trabalho como professor de Libras (ESTRELA ARCTURUS). 

 

A professora da SEED/DEE, Karin Strobel veio de Curitiba ministrar um 
curso para instrutor de libras começamos a usar a abordagem bilíngue. A 
professora nos apresentou o livro “Libras em contexto” e também uma 
apostila com os sinais e eu, com muita curiosidade, os aprendi 
rapidamente. Em 2004, fiz o curso de instrutor de libras básico para 
ensinar professores ouvintes (ESTRELA CAPELLA). 

 

                                                           
41

Centro de Apoio aos Profissionais da Educação de Surdos no Paraná (CAS/PR) tem como finalidade 
promover a formação continuada de profissionais da educação, viabilizando a inclusão escolar e social 
das pessoas surdas. Foi inaugurado dia 26 de junho de 2008, em parceria com a Secretaria de Educação 
Especial Ministério da Educação e Cultura SEESP/MEC, e a Secretaria do Estado da Educação do Paraná – 
SEED/DEEIN. 
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Outra situação importante era envolver os professores que atuavam no 
ensino regular, pois existia uma barreira de comunicação muito grande 
entre eles. E foi nessas trocas que percebemos que os professores nada 
conheciam sobre, os aspectos linguísticos da Língua de Sinais, não 
conheciam sobre a pessoa surda, não sabiam sobre sua escrita, nada sabiam 
sobre a concepção do sujeito surdo, sobre a proposta de educação 
bilíngue. Orientávamos os professores a buscar na SEED/ DEEIN material 
de autoria de pesquisadores da área sobre critérios diferenciados de 
avaliação da língua portuguesa para alunos surdos e outros materiais 
elaborados (ESTRELA SIRIUS). 

 
 

A proposta da educação inclusiva para os surdos, com uma modalidade 

especificadamente  bilíngue no ensino comum, dando garantias aos alunos de 

acesso aos conteúdos acadêmicos, com  profissionais  qualificados e a 

presença do apoio especializado – aqui denominado o tradutor e intérprete de 

Língua de Sinais – nessas classes é fundamental, como pode ser percebido 

nas falas das Estrelas Sirius e Arcturus: 

 
Acredito na proposta bilíngue se o ambiente for favorável, ou seja, se a 
escola tiver todos os recursos visuais, tiver professor usuário da língua de 
sinais, tiver intérpretes fluentes em Língua de Sinais que conheça a pratica 
pedagógica, que tenha clareza da concepção do sujeito surdo e do 
contexto histórico da educação dos surdos, também motivar o surdo a 
participar na sociedade em vários momentos (ESTRELA SIRIUS). 

 

Considero a importância da escola bilíngue, pois a criança chega na escola 
tendo como referência o professor surdo. Existe uma interação entre 
aluno e professor, uma cumplicidade nos gestos, no olhar, na 
comunicação, na emoção transmitida pelo professor surdo na L1 
(ESTRELA ARCTURUS). 

 

As memórias apresentadas por Sirius e Arcturos demonstram o quanto 

uma educação bilíngue é importante na concepção desses participantes. Tal 

proposta foi apresentada na Conferência Nacional de Educação (CONAE) em 

2010 e rejeitada pela maioria ali presente, pois a maioria ouvinte acreditava, 

em seu senso comum, que a educação inclusiva era a proposta mais adequada 

para o ensino das crianças surdas. Então, a proposta bilíngue foi, 

erroneamente, considerada um retrocesso na história da educação de surdos.  

Em posicionamento contrário ao destacado a partir dos 

encaminhamentos da CONAE, os professores surdos partícipes da pesquisa 

explicitam que: 
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A família que aceita a criança surda e a língua de sinais, aceita a proposta 
bilíngue. Está cada vez mais forte nos movimentos surdos, nas discussões 
dos órgãos competentes como a CONAE o PNE (ESTRELA SIRIUS). 

 

No ano de 2011 participei da passeata em Brasília onde havia 
representantes surdos de vários Estados, lideranças surdas que 
reivindicavam uma proposta bilíngue. Mesmo sendo de Estados diferentes 
estavam lutando por um mesmo objetivo que era de melhorar a Educação 
dos surdos (ESTRELA ARCTURUS) 

 

O surdo adolescente que já está nas universidades, se mobiliza, luta e exige 
seus direitos. Por isso que falo que existem diferentes níveis da 
compreensão de Libras (ESTRELA ARCTURUS). 

 
 

Um momento de impasse para a conquista da educação bilíngue foi a 

tentativa defechamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)42, 

em 2011, a primeira escola de surdos criada no Brasil, o que levou a 

comunidade surda a uma forte mobilização política nacional a favor das 

escolas bilíngues, intitulada Setembro Azul43. A luta pela defesa do direito a 

instituições escolares bilíngues e do seu não fechamento, conquistado pela 

mobilização social do grupo, constituiu-se como uma importante conquista. No 

entanto, é preciso considerar as contradições sociais, pois os participantes 

desta pesquisa falam de um lugar privilegiado e que a maioria dos surdos não 

tem acesso àLíngua de Sinais, além de estudar em escolas monolíngues. 

Nesse contexto, pode-se citar como referência a criação da primeira 

escola bilíngue em Palhoça, Santa Catarina, no ano de 2012, e a aprovação da 

Lei nº 5.016, de 11 de janeiro de 2013, no Distrito Federal, que estabelece os 

parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas 

à educação bilíngue para os surdos. Essas conquistas refletirão em outros 

Estados e municípios brasileiros (ANDREIS-WITKOSKI, 2013). 

                                                           
42

A primeira escola para surdos denominou-se Imperial Instituto de Surdos-Mudos, existente 

até hoje com o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). A escola foi 
inaugurada no dia 26 de setembro de 1857 (FILIETAZ, 2006). 
43

Setembro de 2011 foi um marco fundamental para a história da mobilização nacional a favor 

das escolas bilíngues para surdos. Tal movimento social, crítico à política de educação 
especial sob a égide da inclusão – que postula a educação prioritária de pessoas com 
deficiências em escolas regulares e, como corolário, o fechamento das escolas especiais –, 
vem se desenhando há alguns anos. Disponível em: <http://pontourbe.revues.org/1966>. 

Acesso em: 12 mar. 2016. 

http://pontourbe.revues.org/1966
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Vários foram os movimentos em prol da educação bilíngue, em uma 

incessante luta pelas especificidades linguísticas e culturais do surdo. É 

possível perceber o envolvimento dos sujeitos surdos para que o Plano 

Nacional de Educação fosse alterado, conforme a carta aberta do dia 12 de 

maio de 2012 ao Ministro da Educação. Apesar da garantia constitucional, após 

a tramitação do PNE na Câmara dos Deputados, que acatou a proposta, do 

Projeto de Lei (PL n.º8.035/10 – PNE) o texto foi alterado44 pela Comissão de 

Assuntos Econômicos, à revelia dos surdos, conforme destacado: 

 

Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da 
Língua Portuguesa como segunda língua, aos alunos surdos e com 
deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e 
classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 
do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 
da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem 
como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdocegos 
(PLC 103/2012, grifo nosso)(CAMPELO; REZENDE, 2014, p. 84). 
 

 
 

Nessa perspectiva Estrela Alfa Centauri corrobora, a partir da 

explicitação de suas memórias, que:  

 

Os surdos precisam se mobilizar através de passeatas, seminários, 
congressos e discussões políticas. Poucos sabem, por exemplo, que uma 
das metas do o PNE foi a Educação Bilíngue. Meu interesse é evidenciar, 
por meio de pesquisas, a importância da escola bilíngue para surdos, pois é 
essa escola que nós surdos queremos (ESTRELA ALFA CENTAURI). 

 

Acredito na importância da educação bilíngue. A Língua de Sinais precisa 
ser disseminada e os professores ouvintes precisam conhecer sobre a pessoa 
surda além reconhecer a capacidade dos professores surdos (ESTRELA 

ALFA CENTAURI). 
 

                                                           
44

Esta alteração aconteceu em maio de 2013, pelo relator da Comissão de Assuntos 

Econômicos, Senador José Pimentel. Apesar de várias manifestações da comunidade surda 

durante as reuniões da Comissão, das diversas tentativas de agendamento de audiência dele 

com os líderes surdos do Ceará, estado de origem do Senador, não houve resposta e não 

fomos recebidos. Ele preferiu atender à “facção” governista, que propôs excluir duas 

preposições e uma palavra (“e”/ “em”/ “escolas”), desconsiderando nossa luta e fazendo um 

jogo de palavras por meio do qual qualquer escola poderia ser considerada bilíngue. 
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O professor surdo vai estar presente no contexto de escola bilíngue, onde a 
Língua de Sinais é considerada como L1 e a Língua Portuguesa na 
modalidade escrita como L2. Por isso que várias pesquisas, em diferentes 
partes do mundo, evidencia a importância da educação bilíngue 
(ESTRELA ALFA CENTAURI). 

 

A definição de uma proposta de educação bilíngue pressupõe que 

ocorra uma aceitação do outro, do diferente, e das múltiplas situações que 

evocam a diversidade, em uma constante busca pelo respeito e pelo 

reconhecimento do coletivo social. Em específico, os docentes surdos, em sua 

atuação no contexto do Ensino Superior, terão o compromisso de fazer ecoar a 

voz silenciosa de tantos outros surdos, o que requer o reconhecimento de que 

“temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos 

o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza” 

(SANTOS, 2003, p. 56). Frente a essa realidade urge a necessidade de uma 

“igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, 

alimente ou reproduza as desigualdades” (Idem, p. 56). 

A partir da consciência da importância do papel assumido frente ao 

coletivo, nas organizações sociais atuais, pode-se compreender o que 

Habermas (1997) situa ao referir que os atores sociais, em sua atuação 

consciente e respeitando as diferenças de opinião e de sua luta por influência, 

estarão envolvidos no empreendimento comum de reconstituição e de 

manutenção das estruturas da esfera pública. Assim, os atores sociais com 

esse perfil, aqui entendidos como os surdos protagonistas em seu tempo-

espaço, diferenciam-se dos atores que se contentam em utilizar os foros 

existentes, uma vez que, por meio dos mecanismos existentes, “eles exercem 

uma influência direta no sistema político, porém, ao mesmo tempo, estão 

interessados reflexivamente na estabilização e ampliação da sociedade civil e 

da esfera pública, bem como em assegurar sua própria identidade e sua 

capacidade de ação” (HABERMAS, 1997. p.103). 

A proposta deste capítulo foi de analisar como a Língua de Sinais 

contribui a para constituição do desenvolvimento e acessibilidade pessoal, 

social e profissionaldo sujeito surdo. A identificação e a compreensão de sua 

trajetória por esses âmbitos são elementos indispensáveis para que se efetive 
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o protagonismo e ocorra a ampliação dos direitos e conquistas da comunidade 

surda. 
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IDEIAS (IN)CONCLUSIVAS A RESPEITO DA PERSPECTIVA DOS SURDOS 

ACERCA DA APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM E DAS CONTRIBUIÇÕES 

DA LIBRAS 

 

Este estudo teve como propósito analisar as histórias orais de docentes 

surdos em relação ao seu processo de apropriação da linguagem e as 

contribuições da Libras. Para o alcance desse objetivo seis docentes surdos 

que atuam no Ensino Superior, em duas IES federais localizadas no Estado do 

Paraná, foram convidados a contar suas memórias a partir de suas vivências 

pessoais, de seus percursos formativos e acadêmicos e de suas inserções 

profissionais. 

No que se refere ao processo de apropriação da linguagem o enfoque 

teve como referentes a família, a escola e os demais grupos sociais, 

considerando que nesses contextos o surdo tem a possibilidade de estabelecer 

relações de aprendizagens significativas, de reconhecimento do mundo e em 

especial de aprimoramento das situações de comunicação e linguagem, os 

quais possibilitam que se constitua como sujeito. 

Ao discutir, sob uma perspectiva sócio-histórica, as questões da 

especificidade linguística dos sujeitos surdos, levando em conta as influências 

das instituições sociais, pode-se considerar que o seio familiar é o primeiro 

lugar onde se inicia a apropriação da linguagem que ocorre por um processo 

gradual de construção dos signos isolados que vão se convertendo em 

discursos do outro e em discursos próprios. É importante ressaltar o papel da 

família como cooperadora para o processo do desenvolvimento da criança, no 

sentido de garantir a esse sujeito um futuro de independência e produtividade 

na sociedade. O papel da família, em sintonia com a escola, precisa ser 

compreendido em uma relação de parceria, quando esses dois espaços de 

interação passam a propiciar o desenvolvimento da autoestima e 

independência do surdo. 

A partir de uma concepção sócio-histórica da surdez há a possibilidade 

de compreender a relação surdo/sociedade. Tal perspectiva concebe que as 

pessoas se constituem por meio das interações que ocorrem entre si e os 

outros que participam desse processo. Assim, são as mediações e as 
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interações com o outro que oportunizamque a criança adquira a linguagem o 

mais cedo possível. 

As memórias dos participantes desta pesquisa, em relação à 

apropriação da linguagem, tendo como referente a família, explicitaram três 

aspectos essenciais na análise: 1) algumas famílias revelam dificuldades para 

interagir com seus filhos surdos por meio de uma língua, fazendo uso 

principalmente de gestos caseiros e da oralidade nas situações de 

comunicação. Isso provavelmente ocorre devido à não aceitação da surdez, à 

falta de entendimento sobre a surdez, às possibilidades linguísticas dos surdos 

e ainda pela falta de conhecimento dos pais e familiares quanto às 

possibilidades de interação mediadas pelas línguas (tanto a Língua Portuguesa 

quanto a Libras); 2) outras famílias realizam trabalhos com a Língua 

Portuguesa na modalidade escrita, que deveriam ser exclusivos das escolas, o 

que geralmente faz com que os pais tenham uma sobrecarga  de tarefas, 

pautadas em exercícios de repetições exaustivos e em meras cópias de textos, 

sem uma contextualização que provoque a apropriação e o aprimoramento da 

linguagem. Isso provavelmente ocorra em decorrência de uma preocupação 

extremada em promover a inserção dos filhos surdos no mundo da escrita, 

como forma de garantir sua inserção social, minimizando aspectos de 

exclusão; e 3) algumas famílias já compreenderam a importância da Língua de 

Sinais para o desenvolvimento de seus filhos surdos e, inclusive, acabam 

buscando também conhecer essa língua para, a partir dela, participar mais 

efetivamente no processo de apropriação da linguagem. Ainda, por meio da 

Libras descobrem múltiplas possibilidades de interação que favorecem o 

aprendizado da LP e o reconhecimento de mundo. A partir de tais constatações 

pode-se supor que a família e, posteriormente, as demais instituições sociais, 

poderão favorecer a interação entre a bagagem biológico-hereditária e a 

bagagem cultural própria do grupo que acolhe a criança. Também os valores e 

a própria organização social da qual esse grupo faz parte serão elementos 

imprescindíveis para o desenvolvimento da aprendizagem.  

Sendo a Libras a língua primordial para o desenvolvimento dos surdos, 

o primeiro contato destes com a Língua de Sinais deveria ser no ambiente 

familiar, como acontece com as crianças ouvintes. Chegando ao espaço 
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escolar, ainda na educação primária, com uma base linguística já consolidada, 

a criança surda estaria pronta, então, para o contato com a Língua Portuguesa 

na modalidade escrita, considerando o uso de metodologias adequadas. 

Porém, o que é mais recorrente é que a criança surda, por ser a única a não 

ouvir na família, acaba também não se apropriando da Língua de Sinais nos 

primeiros anos de vida e quando chega ao ambiente escolar precisa enfrentar 

diversos problemas no processo de aprendizagem da segunda língua, no caso, 

o português. 

Conforme afirma Quadros (1997), caso não seja dado à criança surda 

o direito de ter acesso à aquisição de uma língua, isso se tornará um grande 

entrave para o seu desenvolvimento psicossocial e a apropriação da Língua 

Portuguesa, uma vez que já nasce em um ambiente que não oportuniza o 

desenvolvimento de sua primeira língua, a Língua de Sinais. Percebe-se que 

essa não é uma problemática da criança por ser surda, mas uma condição 

social que pode gerar implicações irreversíveis em seu desenvolvimento. 

É importante ressaltar que se a criança surda não adquirira Língua de 

Sinais durante seus primeiros anos de vida, o ambiente escolar bilíngue é que 

deverá garantir que essa aquisição seja sucedida de forma efetiva.Porém isso 

não é uma simples tarefa, pois diversos fatores interferem nesse processo, 

entre eles o não reconhecimento do surdo como um sujeito social, a proposta 

da educação bilíngue que se apresenta de forma incipiente e práticas 

educativas ainda pautadas em uma educação monolíngue. 

Considerando o papel da escola, no que tange à apropriação da 

linguagem, os participantes surdos explicitaram memórias que se pautam por 

três aspectos: 1) as metodologias e as práticas de ensino desenvolvidas na 

escola estiveram centradas, basicamente, a partir do aspecto fônico da língua, 

considerando a proposta de aprendizagem focada no aluno ouvinte, o que 

promove a exclusão e o aprendizado ineficiente do surdo, refém de um ensino 

descontextualizado e mecânico; 2) a aposta no ensino da Língua Portuguesa, 

enfatizada sob a perspectiva da transposição da oralidade, muito comum à 

época da formação inicial dos sujeitos surdos participantes da pesquisa, visava 

aprimorar as habilidades de modo que futuramente estes desenvolvessem a 

modalidade escrita. Como resultado desse processo evidenciam-se as 
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dificuldades na produção textual, muitas vezes sem nexo, com repetições e 

ausência de coerência gramatical; e 3) a proposta bilíngue possibilita um 

processo de aprendizagem mais efetivo ao ensino de crianças surdas, pois 

considera a Língua de Sinais como a língua mais eficaz para a comunicação  

dos surdos, e a partir dela vem o ensino da L2, ou seja, a Língua Portuguesa 

na modalidade escrita.  

Por meio das memórias dos sujeitos surdos,demonstrou-se que no 

processo de ensino da Língua Portuguesa esta é tomada como primeira língua 

na sala de aula, quando muitos professores ainda não perceberam que o 

português é uma segunda língua para grande parte da comunidade surda. 

Frente a essa constatação, sobressaem os sentimentos de não pertencimento, 

de angústia e frustração, pois os surdos não conseguem ter acesso a 

informações, conhecimentos e aprendizagens da mesma forma que os 

estudantes ouvintes. A superação das práticas tradicionais mecânicas a que os 

surdos têm sido submetidos no contexto escolar contribuirá para o êxito em seu 

processo de apropriação da escrita, quando o respeito às singularidades desse 

grupo se inserir como premissa básica.  

A instituição escolar precisa ter como meta o aprimoramento das 

práticas pedagógicas com o objetivo de melhorar o atendimento e de atender 

às demandas de seus alunos. Quanto aos alunos surdos, estes devem ter 

acesso à educação na qual possam apropriar-se dos conteúdos acadêmicos, 

e,além disso, reconhecer-se enquanto sujeitos sociais interagindo em 

contextos mais amplos da sociedade. 

A proposta de uma educação bilíngue oportuniza que os surdos tenham 

a possibilidade de estudar em uma escola que os respeite em sua 

particularidade/especificidade linguística e que os permita agir socialmente de 

forma autônoma a partir de uma formação digna e de respeito à sua 

diversidade. É nessa orientação que a educação dos surdos priorizará, 

inicialmente, o desenvolvimento da Língua de Sinais (L1) pelo contato das 

crianças com adultos surdos usuários dessa língua e participantes ativos do 

processo educacional de seus pares e, a partir dela, serão expostos ao ensino 

da escrita da Língua Portuguesa. No entanto, é preciso ter clareza de que tal 
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cenário ainda está longe de se tornar realidade, tendo em vista que se trata de 

um desafio das escolas no contexto atual, visto que a educação bilíngue ainda 

não se consolidou como política em uso, no meio escolar, não obstante citada 

em documentos orientadores da educação nacional.   

No processo de apropriação da linguagem, os surdos também referem o 

papel dos demais grupos sociais, como as instituições (associações, igrejas, 

clubes), os grupos de amizades e de trabalho e os espaços virtuais (pautados 

em mídias sociais), sendo destacadas outras três ideias essenciais: 1) os 

movimentos sociais permitiram a interlocução do sujeito surdo com outros 

contextos (por exemplo, as associações e federações de surdos), em que as 

práticas de linguagem puderam ser ampliadas mediante o convívio entre os 

pares, das participações em atividades culturais e esportivas e da militância 

política e social; 2) os espaços de convívio dos surdos precisam ser ampliados, 

a partir de outros grupos sociais. Tal necessidade se destaca para que estes 

não fiquem apenas na interlocução família-escola, onde as práticas de 

linguagem podem ser restritas. A participação ativa do surdo em grupos 

sociais, como entidades, igrejas e clubes, permite o fortalecimento e a 

divulgação da Língua de Sinais e o sentimento de pertencimento a uma 

comunidade linguística minoritária; e 3) o envolvimento do surdo nos diversos 

espaços de convívio e mobilização social propiciaram uma articulação que tem 

como ápice a legalidade da Língua de Sinais, e ações, tais quais a proposta 

bilíngue, que favorecem os debates em torno das políticas de acessibilidade. 

Os movimentos sociais passaram a ter maior evidência em meados da 

década de 1990, quando profissionais e estudiosos de diferentes áreas, como 

antropólogos, linguistas, sociólogos e psicólogos, passaram a manifestar cada 

vez maior interesse pelos surdos, suas línguas e sua educação.  Apesar de as 

Associações de Surdos lutarem para garantir os direitos de seus integrantes, 

os resultados dessas lutas ainda não conseguiram promover mudanças 

significativas em várias esferas da sociedade. De qualquer forma, as 

associações devem ser preservadas e incentivadas, já que são preciosas para 

os surdos, pois foram as principais responsáveis pela resistência e a 
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sobrevivência da Língua de Sinais, garantindo o uso desse sistema de 

representaçãoem sua forma espontânea.   

As comunidades surdas também são responsáveis pelo engajamento no 

reconhecimento da Libras, haja vista que,por meio delas, os sujeitos surdos 

seriam conhecidos e respeitados. Esse reconhecimento, inclusive, 

proporcionaria às futuras gerações uma educação escolar em Língua de 

Sinais, não sofrendo as mesmas opressões que as gerações passadas.  

A mobilização dos movimentos surdos na luta pelo reconhecimento de 

seus direitos contribuiu fortemente para novos encaminhamentos, entre eles a 

elaboração e a efetivação de politicas públicas voltadas para a necessidade 

desses sujeitos, como o Decreto n.º5.626/05, que regulamenta a Lei 

n.º10.436/2002, que reconheceu a Libras como língua utilizada pelos surdos, 

evidenciando esse sujeito como possuidor de uma cultura visual que se difere 

da do sujeito ouvinte. Ainda, pode ser sinalizada a construção da proposta 

bilíngue, pois esta possibilitará compreender o sujeito surdo em sua 

singularidade e totalidade.  

Ao analisar os aspectos relacionados aos processos de apropriação da 

Língua de Sinais, a partir das memórias dos sujeitos partícipes deste estudo, 

foi possível compreender como essa língua contribui para constituição de seu 

desenvolvimento pessoal, profissional e social, possibilitando a sua 

acessibilidade.  O reconhecimento da Língua de Sinais como primeira língua 

significa uma mudança ideológica com relação à surdez e não apenas uma 

mudança metodológica do ensino e aprendizagem de uma língua. São pelas 

mediações psicossociais que o surdo se constituirá como sujeito social e, 

consequentemente, se desenvolverá plenamente em todos os demais 

contextos de sua atuação, quer seja acadêmica ou profissional. 

Na discussão dos aspectos relacionados à acessibilidade dos surdos, 

foram evidenciados alguns aspectos que constituíram a base de análise, assim 

estruturada: a) acessibilidade pessoal; b) acessibilidade profissional; e c) 

acessibilidade social. Esses distintos percursos, por sua vez, foram mapeados 

em torno de tópicos específicos que agruparam as memórias dos participantes 

do estudo e permitiram o aprofundamento do estudo. 
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Assim, no que diz respeito à acessibilidade pessoal, estão articulados 

dois tópicos que projetam a contribuição da Língua de Sinais para o 

desenvolvimento do sujeito surdo, sendo estes: 1) o conhecimento de mundo: 

quando se conclui que a LS possibilita que os surdos reflitam sobre o universo 

dos discursos e sobre eles próprios, de modo que conquistem espaços 

favoráveis ao desenvolvimento de suas identidades; e 2) o conhecimento 

acadêmico: quando em todos os contextos de vivência e atuação do surdo 

podem ser desencadeadas situações e ações que potencialmente contribuem 

para o seu desenvolvimento acadêmico, sendo que, por meio de práticas 

coerentes e comprometidas com uma formação de qualidade, mediadas pela 

LS, se antevê o crescimento acadêmico desde a educação primária até a 

educação em nível superior e suas qualificações. 

O reconhecimento dos sujeitos surdos como um grupo minoritário 

implica compreendê-los como indivíduos com direitos e deveres, dotados de 

consciência crítica, e admitir que sua apreensão de  mundo ocorre por meio de 

sua experiência visual. Dessa forma, necessita-se ponderar a importância do 

reconhecimento da Língua de Sinais, pois esta representa uma modalidade 

visoespacial que lhes permite manifestar todas as suas visualizações por 

intermédio dos sinais. Para tanto, é preciso superar a concepção clínico-

terapêutica, que compreendeos sujeitos surdos sob uma visão assistencialista, 

para uma concepção socioantropológica, que os reconhece como sujeitos 

capazes e construtores de sua própria história.  

Os participantes deste estudo demonstraram por meio de suas falas que 

sua autonomia depende do reconhecimento da Língua de Sinais articulada aos 

contextos de interação e convivência de seu grupo linguístico, pois esta 

viabilizará seu acesso ao conjunto de bens culturais, artísticos e sociais. 

É possível perceber que o curso de licenciatura em Letras/Libras 

possibilitou para os entrevistados o conhecimento aprofundado da Língua de 

Sinais e permitiu suas qualificações profissionais como docentes surdos.  

Frente à constatação de que cinco dos seis participantes frequentaram o curso 

de Letras/Libras, é plausível afirmar que este curso e o próprio Decreto Federal 

n.º5.626/2005 propiciam, por meio da Língua de Sinais, um melhor 

envolvimento e adaptação à vida acadêmica e também o entendimento e o 



185 

 

domínio dos conteúdos pedagógicos. É notório que essa conquista contribuiu 

para a constituição desses sujeitos surdos, oportunizando-os um amplo 

desenvolvimento e colaborando com sua inserção profissional.  

Ainda que persistam enormes obstáculos no que diz respeito ao 

desenvolvimento do surdo, como a ausência do tradutor e de intérpretes, a falta 

de formação dos professores em Libras e as equivocadas abordagens em 

relação à educação desse grupo, os participantes da pesquisa destacam que a 

apropriação da Língua de Sinais contribuiu para o reconhecimento e as 

construções de sentidos de mundo e para a ampliação do conhecimento 

acadêmico do sujeito surdo.  

A temática da acessibilidade profissional trouxe como tópicos de análise 

duas questões essenciais situadas em torno de: 1) Condições de Trabalho: o 

conhecimento e uso da Libras, por parte dos surdos, é fundamental para que 

estes atuem em seu cenário profissional com qualidade, porém, além disso, 

urge que as instituições ampliem as formas de interação com eles, com ajustes 

técnicos, com recursos humanos e materiais que os integrem no contexto do 

trabalho; e 2) Protagonismo Profissional: a autonomia dos docentes surdos, no 

meio universitário, exige o maior envolvimento possível e intervenções 

pedagógicas inovadoras em diferentes situações que articulam o ensino, a 

pesquisa e a extensão.  

É preciso, ainda, que empresas e instituições que recebem os surdos 

em seus quadros de trabalho viabilizema integração destes por meio de 

adequadas condições, por exemplo, com a presença do Tradutor e Intérprete 

de Língua de Sinais, o aprendizado da Libras para maior fluxo nas 

comunicações entre surdos e colegas, e não os excluam das distintas 

interações que se operam no contexto de trabalho. 

No caso dos professores surdos, em sua atuação no espaço das 

universidades federais, há uma sinalização de condições favoráveis à presença 

e ao reconhecimento destes profissionais, contudo, deve-se considerar que no 

âmbito da educação superior já há algum tempo observa-se uma dinâmica de 

estruturação para atender aos dispositivos de inclusão expostos na legislação 

educacional. 
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Nessa perspectiva, incluem-se a presença dos intérpretes e de um corpo 

docente consciente de que esta minoria linguística é tão capaz quanto a 

maioria ouvinte, desde que lhes sejam dadas as mesmas oportunidades e 

condições específicas para que possam render academicamente tanto quanto 

os demais docentes.  

O protagonismo profissional do docente surdo participante deste estudo 

se explicita a partir do tripé que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão, 

como prática indissociável ao contexto da universidade. A prática da pesquisa 

dá base às intervenções no ensino, e a extensão pode ser compreendida, 

portanto, como condição de alcance social do protagonismo, no qual o 

professor, por meio de projetos e de ações concretas, poderá difundir a Libras 

e as práticas dos sujeitos surdos. Contudo, todas essas possibilidades de ação 

do professor surdo em seu espaço de atuação acadêmica precisam ser 

balizadas em um processo de construção dialógica ou, então, como bem define 

Freire (1980), pode-se correr o risco de se trabalhar com uma interpretação 

ingênua da realidade, notadamente projetada em instrumentos de dominação. 

A acessibilidade social pode ser compreendida sob ponto de vista de 

dois referentes delimitados em volta de: 1) Perspectiva de coletividade: 

quando, no ambiente acadêmico, se processam espaços para interação e 

socialização dos surdos com a comunidade ouvinte; e 2) Das políticas à 

Prática: como resultado da mobilização dos surdos, ampliam-se os canais para 

a socialização de anseios, para a discussão de demandas e para a elaboração 

de instrumentos legais que promovam a sua acessibilidade. 

O aspecto da coletividade manifesta-se nos contextos de sala de aula, 

nos grupos de estudos e pesquisas, nas reuniões departamentais, nas 

orientações e no atendimento aos acadêmicos, entre outros espaços, e projeta 

situações favoráveis para que ocorram a interação e a socialização entre os 

docentes surdos e a comunidade, com a promoção de cursos, palestras, 

oficinas, elaboração de materiais específicos em que a Libras consolida-se em 

um canal para a efetiva comunicação. Da interação nesses espaços podem ser 

construídas ocasiões para o diálogo e a reflexão que provoque a reconstrução 
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de conceitos que envolvem a Língua de Sinais e as questões da educação dos 

surdos.  

A partir da intensa articulação dos surdos e em decorrência das 

garantias expostas no conjunto dos instrumentos legais produzidos na 

conjuntura contemporânea, se sobressai a discussão em torno de uma 

proposta de educação bilíngue. Tal proposta, como uma efetiva possibilidade 

de inserção do surdo tanto no meio educacional quanto no social, pode ser um 

caminho para que este tenha um desenvolvimento mais amplo, quando 

assume lugar de destaque no cenário das influências políticas e de intervenção 

social. Dessa forma, faz-se necessário ofertar cursos de formação do 

magistério, por exemplo, o curso de licenciatura em Letras Libras, e aumentar a 

quantidade de profissionais e escolas para atuar na educação bilíngue, 

possibilitando à criança surda acesso àLíngua de Sinais na mais tenra idade. 

Tendo em vista a importância do tema, foi possível, por meio das 

memórias dos seis participantes da pesquisa, vislumbrar caminhos 

pedagógicos mais efetivos para os sujeitos surdos. No entanto, sugere-se a 

realização de mais estudos de modo que outras realidades nacionais também 

possam ser vislumbradas tanto nos âmbitos público quanto privado, já que 

ainda há inúmeros equívocos no que diz respeito ao entendimento acerca da 

educação bilíngue, em face de obstáculos vivenciados na família, na escola, 

nos meios políticos, culturais e econômicos. 

O direito de uma educação bilíngue e a implementação dessa proposta 

pressupõe o atendimento de demandas que vão além do processo de ensino e 

aprendizagem, além da participação efetiva tanto dos surdos quanto dos 

demais atores educacionais, gestores, governantes e da sociedade como um 

todo. 
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ANEXO 01 – Teia Subunidade 2.2 “Acessibilidade Profissional” e seu tópico relacionado 2.2.2 “Protagonismo Profissional”. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com o auxílio do softwareATLAS.ti. 
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu Marta Rejane Proença Filietaz, responsável pela pesquisa “O DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DO DOCENTE SURDO NO ENSINO SUPERIOR: IMPLICAÇÕES DO 
PROCESSO DE APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM E AS CONTRIBUIÇÕES DA LIBRAS”, 
estou fazendo um convite para você participar como voluntário deste estudo. Esta pesquisa 
pretende analisar os processos de apropriação da linguagem e as contribuições da Língua de 
Sinais para o desenvolvimento profissional do docente surdo, em sua atuação no Ensino 
Superior, em duas IES públicas federais localizadas no Estado do Paraná. Para sua realização 
será aplicado uma entrevista semiestruturada relacionadas ao tema. Durante todo o período da 
pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, 
bastando para isso entrar em contato com o pesquisador.  Você tem garantido o seu direito de 
não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de 
prejuízo ou retaliação, pela sua decisão.  As informações desta pesquisa serão confidenciais, e 
serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 
voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua 
participação.      
 
 
Autorização: 
Eu, ____________________________________________________________, 
CPF____________, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e ter tido a 
oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas 
dúvidas, acredito estar suficientemente informado, ficando claro para mim que minha 
participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem 
penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa.  
Diante do exposto expresso minha concordância de espontânea vontade em participar deste 
estudo.    
 
Assinatura do voluntário__________________________________________ 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
voluntário para a participação neste estudo. 
 
Assinatura do Pesquisador________________________________________ 
 
Dados do pesquisador: 
Nome: 
Endereço:Endereçoeletrônico: 

 
 
 

 

Universidade Tuiuti do Paraná  
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Doutorado Acadêmico em Distúrbios da 
Comunicação 
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APÊNDICE B 

 
 

ROTEIRO DE QUESTÕES PARA A ENTREVISTA 

 
 
1) De que forma ocorria a comunicação entre você e sua famíliana infância, adolescência  
e   atualmente?  
 
2) Quais as dificuldades enfrentadas na escola regular em relação àLíngua Portuguesa na 
modalidade escrita?   

 
3) Você obteve algum acompanhamento diferenciado para aprender a Língua Portuguesa 
na modalidade escrita?  

 
4) Você utiliza a modalidade daLíngua Portuguesa escrita para acesso à informação e 
formação?  
 
5) Qual sua compreensão da Língua Portuguesa na modalidade escrita nas mídias sociais 
(Facebook, MSN, Twitter)?   

 
6) Quando e onde teve os primeiros contatos com a Língua de Sinais? 
  
7) Qual o nível de compreensão da Língua de Sinais pelas crianças surdas, pelos surdos 
adolescentes e pelos surdos adultos?  

 
8) Você considera importante que a criança surda tenhacontato com o professor surdo 
adulto, fluente em Libras? Justifique sua resposta.  
 
9) De que a forma as Associações e Federações contribuíram em seu desenvolvimento 
pessoal e profissional? 

 
10) Quando e como escolheu a carreira do Magistério?  
 
11) Como você percebe o processo de formação dos professores surdos para atuação na 
disciplina de Libras? 
 
12) Quais Dificuldades e facilidades em sua atuação como professor da disciplina de 
Libras?  

 
13) Considerando a legislação, que aponta o direito do sujeito surdo de ter prioridade para 
o ensino da Libras, justifique a partir de sua experiência profissional a importância desta 
prerrogativa (o surdo participa nas discussões, nos debate, nas decisões políticas)? 

 
14) Como é seu relacionamento com os profissionais no seu espaço de trabalho? Você se 
sente aceito pelos professores de seu departamento? 
 
15) Você tem espaço na instituição em que trabalha para discutir com outros professores 
sobre o ensino da Libras?De que forma? 
 
 
 
 
 

 


