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RESUMO 

LOPES, R. A. Um olhar sobre o ensino de Libras na formação inicial em 
Pedagogia: utopia ou realidade? Dissertação de Mestrado em Distúrbios do 
Desenvolvimento. São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2013-89 pg. 

Esta pesquisa emerge das inquietações presentes no cotidiano escolar de uma 
escola da rede pública estadual de ensino, na qual é possível perceber que os 
professores se deparam com dificuldades relacionadas ao processo de 
comunicação através da Libras (Língua Brasileira de Sinais). Tal fato incita à 
discussão sobre a formação inicial em Pedagogia e corrobora os questionamentos 
acerca dos saberes-docentes presentes na disciplina de Libras: As ferramentas de 
ensino oferecidas na disciplina pelas universidades são satisfatórias para suprir a 
necessidade do professor no trabalho com estes alunos? Quais conhecimentos 
seriam suficientes para que o professor consiga desenvolver de forma significativa 
sua prática pedagógica? Partindo dos questionamentos propostos este estudo tem 
como objetivo analisar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes de Pedagogia 
na disciplina de Libras, assim como verificar a opinião dos mesmos quanto ao seu 
preparo para atuar com alunos Surdos. Para tanto, optou-se por uma abordagem de 
cunho qualitativo, em que foram investigados 58 estudantes de duas instituições 
privadas de Ensino Superior do Estado de São Paulo, nas quais estão concluindo o 
curso de Pedagogia e se formando para serem professores. Como referência 
utilizou-se as contribuições que os estudos da área da surdez têm proporcionado às 
investigações acerca dessa temática, fundamentadas nos escritos de Carlos Skliar, 
Maria Cecília de Moura, Ronice Muller de Quadros, Elcie Salzano Masini, entre 
outros, partindo de uma visão sócio-antropológica da surdez. A estas discussões 
acrescentam-se as ideias sobre a importância da Língua de Sinais nos ambientes 
educacionais elaboradas por Neiva de Aquino Albres e Fernando Cesar Capovilla. 
Pôde-se concluir, com base nas análises empreendidas no corpus que os 
estudantes não se sentem confortáveis com seus conhecimentos acadêmicos para 
atuar com alunos Surdos, apontando a necessidade de um aumento da carga 
horária da disciplina de Libras, maior quantidade de aulas práticas, assim como a 
necessidade de entrar em contato com o Surdo (no relacionar-se) para aprender a 
Língua de Sinais. Foi possível identificar a partir das opiniões dos estudantes sobre 
a melhoria do ensino de Libras na universidade, três categorias predominantes: 
carga horária reduzida, poucas aulas práticas, falta de contato com o Surdo. As 
análises também permitiram visualizar o pouco conhecimento dos estudantes na 
comunicação através da Libras, o que reforça o despreparo para atuar na educação 
das pessoas Surdas, além da necessidade de repensar a organização da disciplina 
de Libras nos currículos de Pedagogia. 

Palavras-chave: Surdos; Formação de professores; Pedagogia, Libras, Prática 
pedagógica.   



ABSTRACT 

LOPES, R. A. A look over the teaching of Libras in the initial formation in 
education: utopia or reality? Dissertation in Masters Degree in Development 
Disorders. Sao Paulo. Universidade Presbiteriana Mackenzie. 2012 -89 pg. 
 

This research rises from the concern faced in everyday school life of a public school, 

in which is possible realize that the teachers face difficulties regarding the process of 

communication through Libras (Brazilian Sign Language). This fact incites a 

discussion over the initial formation in education and supports the questionings 

about the lore taught at classes of Libras: Are the teaching tools offered at Libras by 

the universities suitable to supply the need for the teacher to work with his students? 

Which knowledge are enough so the teachers could work their classes in a meaning 

way? Based on the questionings this study aims to analyze the knowledge acquired 

by students of Libras and verify their opinions as if they are prepared to work with 

deaf students. Therefore, it was made a qualitative research, in which participated 

58 students from two different universities from São Paulo. This study was based on 

the acquaintance already existent about deafness, especially the findings from 

Carlos Skliar, Maria Cecília de Moura, Ronice Muller de Quadros, Elcie Salzano 

Masini, among others, based on a social anthropological vision of deafness. In 

addition were used ideas about the importance of Brazilian Sign Language 

according to Neiva de Aquino Albres and Fernando Cesar Capovilla. It was 

concluded that the students are not comfortable enough with their knowledge to 

interact with deaf students, and they believe that is necessary to increase workload 

of Libras especially in what concerns about the practice of Libras. It was possible 

identify that the three major problems are: reduced workload, the need of few their 

practical classes and the need for more interaction with deaf students. The results 

also showed that the academics of Libras are underprepared to teach deaf students 

which leads to the necessity of rethinking the classes of Libras. 

 
Keywords: Education of Hearing Disabled; Education; Libras; Education, Higher.
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JUSTIFICATIVA  

 O interesse por esta pesquisa decorre da minha trajetória docente no campo 

da educação física iniciada em 1992, na rede pública estadual de São Paulo. Este 

ingresso iniciou-se na educação infantil, percorrendo pelo ensino fundamental e 

médio. No ano de 2004, iniciei também a graduação em pedagogia, em que me 

interessei, principalmente, por teorias relacionadas ao desenvolvimento infantil e às 

dificuldades de aprendizagens. Em meados de 2007, os alunos Surdos1 começaram 

a ingressar na escola, a partir daí, minha relação com estes alunos através das 

aulas de educação física envolveu também interesses ligados ao desenvolvimento 

da comunicação através da língua de sinais e sua compreensão no ambiente 

escolar.  

 Em 2008, fui convidada a participar do “Programa Nacional Interiorizando a 

Libras”, onde conclui o curso ministrado pelas professoras Elaine Maria de Lima 

Bulhões e Tanya Felipe da FENEIS - Federação Nacional de Educação de Surdos - 

do Rio de Janeiro. Além do conhecimento prático da língua de sinais, tive a 

oportunidade de discutir questões teóricas relacionadas aos aspectos da linguagem 

e ao processo de constituição da identidade Surda, assim como suas 

representações no contexto educacional. Desde então, posso dizer que as 

dificuldades e indagações apresentadas pelos professores em relação à prática-

pedagógica, me incitaram a pensar profundamente como se desenvolve o ensino de 

Libras na formação inicial de professores para atuar na educação de Surdos.  As 

dificuldades advindas dos professores, surgiam, principalmente, no processo de 

adaptação das aulas e avaliação dos alunos e grande parte relacionava-se à 

linguagem.  

A sala de aula foi se tornado um cenário de dúvidas.  O que me levou a 

buscar um curso de pós-graduação Lato Sensu em Libras em uma instituição 

particular de Ensino Superior. Neste curso, “tive contato” com autores que defendem 

a Educação de Surdos a partir da perspectiva sócio-antropológica, como Capovilla, 

Moura, Lacerda, Lodi, Skliar, Albres, dentre tantos, que me incitaram para novas 

possibilidades. Estes autores me levaram a refletir sobre os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos na graduação através da disciplina de Libras, e se estes 

                                                             
1
A palavra surdo é utilizada neste estudo com “S” maiúsculo por concordar com Moura (2000), em 

que utiliza a terminologia “Surdos” por elucidar a condição do sujeito e não a deficiência. 
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conhecimentos seriam suficientes para o exercício de uma docência efetiva na 

educação de Surdos. 

Diante disso, a intenção deste trabalho é focalizar o olhar em direção ao 

ensino de Libras na formação inicial em pedagogia, a fim de propor um possível (re) 

significado dos saberes necessários aos professores que atuarão com alunos 

Surdos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre formação de professores enfatizam a importância das 

mudanças na práxis pedagógica. Desta forma, surgiram campos de visões 

educacionais que influenciam o modo de atuar dos educadores nos dias de hoje, 

sobretudo, com alunos Surdos.  

Durante as últimas décadas publicaram-se diversos ensaios sobre educação 

de Surdos no Brasil (LACERDA, 2000; MOURA, 2000; STROBEL, 2009; LODI, 

2009; ALBRES, 2010; NASCIMENTO; SILVA, 2011). Estes estudos sugerem que 

os Surdos se deparam com obstáculos que impedem o seu desenvolvimento social, 

emocional e intelectual. 

Um aspecto muito importante a ser considerado no desenvolvimento é a 

linguagem. Além de possuir a função comunicativa a linguagem também tem a 

função de planejar e organizar o pensamento. A criança Surda pode sofrer um 

atraso na aquisição da linguagem, o que a coloca em desvantagem em relação às 

crianças ouvintes que adquirem a linguagem de maneira natural (GOLDFELD, 

2002). É possível que as dificuldades de linguagem dos alunos Surdos no âmbito 

escolar sejam decorrentes do fato de possuírem a sua própria língua materna, a 

Libras, ou apresentarem o desenvolvimento da língua oral diferente do ouvinte. 

Entretanto, os professores utilizam a língua portuguesa para ensinar, 

desconsiderando estas evidências. 

No Brasil, a Libras foi reconhecida como meio legal de comunicação e 

expressão pela Lei 10.436 em 20022. Regulamentada pelo Decreto 5.626 de 20053, 

                                                             
2
 Art. 1o - É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira da Sinais 

– Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único – Entende-se como 

Língua Brasileira de Sinais – Libras, a forma de comunicação e expressão, em o sistema linguístico 

de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de 

transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

 
3
 Art. 3o - A libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores para o ensino 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 do sistema de ensino 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1o Todos os cursos de licenciatura, nas 

diferentes áreas do conhecimento, o curso normal do ensino médio, o curso normal superior, o curso 

de Pedagogia e o curso de Educação especial são considerados cursos de formação de professores 

e profissionais da educação para o exercício do magistério. § 2o A Libras constituir-se-á em disciplina 

optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da 

publicação deste decreto. 
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a língua é obrigatória nos cursos de nível médio e superior de formação de 

professores, e deve ser inserida como disciplina curricular nos cursos de 

fonoaudiologia, nas instituições de ensino público e privado dos sistemas Federais, 

Estaduais e Municipais. Nas outras áreas do conhecimento a disciplina é optativa 

(BRASIL, 2002; 2005). 

O presente trabalho assenta-se na ideia de que o ensino de Libras no 

currículo de pedagogia é uma conquista importante no âmbito da educação, visto 

que, busca ensinar a língua de sinais (LS) para aqueles que se propõem trabalhar 

com alunos Surdos. No entanto é importante incitar um questionamento quando se 

trata de discutir o que está no entorno dessa formação docente: As ferramentas de 

ensino oferecidas na disciplina de Libras pelas universidades são satisfatórias para 

suprir a necessidade do professor no trabalho com estes alunos?  

 O objetivo deste estudo é analisar os conhecimentos adquiridos pelos 

estudantes de pedagogia na disciplina de Libras, assim como verificar a opinião dos 

mesmos quanto ao seu preparo para atuar com alunos Surdos.  

 É no contexto das considerações apresentadas que a proposta deste estudo 

se justifica e, pela pretensão de vislumbrar outros olhares sobre a forma de se 

pensar as ações docentes na educação de Surdos. 
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A Língua Brasileira de Sinais na formação de professores 

 Os discursos recorrentes à formação de professores enfatizam certa 

inquietação por parte dos pesquisadores da área da surdez. Isso acontece por conta 

dos projetos oficiais e das exigências concretas do cotidiano, que demandam 

estudos e análises que levem em conta três indagações importantes: O que é estar 

bem formado? Como se formam professores nos dias de hoje? Seria possível uma 

formação concluída? (PADILHA, 2009). 

 Para Padilha, os aspectos relacionados  à formação inicial e continuada assim 

como aqueles que envolvem a identidade do professor devem fazer parte das 

propostas de inclusão escolar de alunos Surdos. No entanto, segundo a autora, 

esses aspectos causam confusões e frustrações nas práticas pedagógicas, assim 

como o medo, as dúvidas e, principalmente os mitos que têm acompanhado os 

professores. É provável que isso ocorra pela falta de conhecimento sobre o 

desenvolvimento da linguagem da criança Surda, além do fato de muitos 

professores não compartilharem de um ambiente linguístico favorável para 

desenvolver seus ensinamentos. Essas ideias serão discutidas adiante. 

 Percebe-se também que é comum encontrar no cotidiano escolar certa 

resistência por parte dos professores ao receber um aluno Surdo. Normalmente isso 

ocorre pela necessidade de se desenvolver diferentes estratégias em sala de aula, e 

está relacionado às experiências e habilidades adquiridas na sua formação inicial. É 

neste sentido que se deve ressaltar a importância do ensino de Libras nos cursos de 

licenciatura, pois, além de propor oferecer a estes profissionais maior acesso ao 

conhecimento básico da língua de sinais, visa diminuir tais resistências, assim como 

as possíveis barreiras que se fazem presentes na relação professor-aluno.  

Frente a estas proposições, as universidades necessitam investir na formação 

inicial dos estudantes, com o intuito de formar profissionais capacitados e 

especializados para atender às necessidades dos educandos com necessidades 

especiais, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN 9.394/96: 

Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 



21 

 

capacitados para a integração desses educandos em classes comuns 
(BRASIL, 1996, Art. 59, § III). 

Mais do que cumprir a lei é importante enfatizar que as universidades 

precisam enxergar que a possibilidade dos estudantes em participar da construção 

de um novo olhar, neste caso, a partir do contato com a Libras, contribuirá 

certamente para o desenvolvimento da pessoa Surda, sobretudo, para a valorização 

da língua. 

Com o objetivo de verificar o processo de implementação da disciplina de 

Libras no ensino superior e como tem sido cumprida a Lei 10.436/2002 e o Decreto 

5.626/2005, Pereira (2008) investigou quatro universidades privadas do interior de 

São Paulo e quatro do interior de Minas Gerais. Os resultados mostraram que as 

universidades se deparam com alguns obstáculos, dentre eles, a falta de apoio dos 

órgãos responsáveis em assessorar o Projeto Político-Pedagógico e as dificuldades 

em contratar profissionais com formação qualificada para ministrar a disciplina de 

Libras, pois este profissional está em falta no mercado. Isso acontece porque cada 

vez mais as empresas, ONGs, instituições de ensino públicas e privadas vêm 

contratando estes profissionais para atuarem no mercado de trabalho (ALBRES, 

2010). 

Albres afirma que para atuar neste mercado existe a necessidade de se 

formar professores que aprendam como construir atividades pedagógicas com base 

em ações interativas e em negociação de significados. A ideia de ações interativas 

empregada pela autora pressupõe compreender a necessidade do professor em 

trabalhar com diferentes práticas, diferentes contextos, no sentido de atender as 

especificidades presentes no ambiente escolar. Sem dúvida, estas ações devem 

estar associadas à realidade escolar dos alunos.   

Sobre este ponto Saviani (2010) argumenta: 

A formação de professores deveria garantir uma sólida cultura que lhes 
permita atingir uma aguda consciência da realidade em que vão atuar 
associada a um consistente preparo teórico-científico que os capacite a 
realização de uma pratica pedagógica coerente. [...] Condições adequadas 
de trabalho que lhes permitam atualização constante, preparação 
consistente de suas atividades curriculares e atendimento as necessidades 
pedagógicas dos alunos, revendo e reelaborando os conteúdos e os 
métodos do ensino ministrado (SAVIANI, 2010, p. 53). 

 Espera-se desta forma que o professor adquira estes conhecimentos na 

graduação, principalmente no que diz respeito à comunicação em língua de sinais, a 
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fim de que possa  “proporcionar a seus alunos o uso habitual da língua, enunciada e 

compreendida também por eles, nos mais diversos contextos de sua realização 

concreta, como um sistema vivo e ideológico” (ALBRES, 2012. p. 30). 

Moura (2000) discute outros aspectos que merecem ser adicionados a estas 

questões: a importância dos professores terem o conhecimento da língua, além da 

compreensão de que a possibilidade de acesso à língua escrita é muito facilitada 

com o domínio de uma primeira. Os demais pontos a serem considerados neste 

processo relacionam-se aos instrumentos de avaliação e aos fatores ligados aos 

graus e períodos da surdez, assim como as concepções sobre a representação da 

surdez4.  

 Ampliando a questão, Pimenta (1999) afirma que é através dos cursos de 

licenciatura que se espera que os alunos desenvolvam seus conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores, a fim de que lhes seja possibilitado construir seus 

saberes-fazeres docentes de acordo com os desafios e necessidades que o ensino 

apresenta. Como consequência, a formação de professores deve centrar-se em 

“saber como” trabalhar em sala de aula, o que inclui habilidades de estratégias de 

planejamento do trabalho, assim como programações específicas e adaptações 

curriculares (MARCHESI; MARTIN, 1995). 

Apesar dessa realidade, Karnopp e Klein (2007) apontam em seus estudos 

que essa formação não vem se concretizando de maneira satisfatória. Os dados 

levantados pelas pesquisadoras revelam que a maioria dos professores que atuam 

com Surdos não possuem conhecimento em língua de sinais. As autoras 

investigaram 50 professores, em que puderam constatar que somente 10 tinham 

fluência na língua, 17 dos professores afirmaram ter um pequeno conhecimento 

inicial e 23 disseram não saber a língua. Dentre os professores pesquisados, 36 

afirmaram trabalhar diretamente com alunos Surdos, sendo que a maioria respondeu 

não compartilhar um ambiente linguístico adequado para que desenvolvam as 

habilidades de ensino. Em síntese, as autoras apontam para uma análise profunda 

da situação linguística nos espaços escolares. 

Estes dados, dentre outros que serão apontados no decorrer deste estudo 

sugerem que muitos esforços devem ser despendidos para o oferecimento da 

                                                             
4
  Estas concepções são apresentadas a partir das análises de Skliar acerca da temática, que serão 

explicadas na próxima seção. 
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disciplina de Libras como componente curricular no ensino superior. Sendo assim, a 

disciplina deveria surgir para os estudantes como experiência na construção do 

conhecimento, a fim de que lhes possibilitassem desenvolver sua práxis pedagógica 

de acordo com as necessidades que o aluno Surdo apresenta, sobretudo, no 

aspecto linguístico. 

2.2 Língua Brasileira de Sinais: aspectos conceituais e concepções 

metodológicas 

A Libras é a língua utilizada como meio de comunicação pelas pessoas 

Surdas no Brasil. Trata-se de uma língua que não é universal, portanto, cada país 

possui a sua, como por exemplo: Língua de Sinais Americana (ASL), Língua de 

Sinais Francesa (LSF),Língua de Sinais Espanhola (LSE), Língua de Sinais Italiana 

(LIS), dentre outras.  

 Algumas características diferem as línguas de sinais das orais: as primeiras 

constituem-se pela modalidade espaço-visual, enquanto que as segundas, pela 

modalidade oral-auditiva. Apesar das duas apresentarem diferenças em relação à 

sua estrutura gramatical, as línguas de sinais, como quaisquer outras, são dotadas 

de valores sociais, pois, possuem também a função da comunicação (DIZEU; 

CAPOLARI, 2005). Essa afirmação implica em dizer que ao contrário do que muitos 

imaginam as línguas de sinais não são gestos soltos ou simplesmente mímicas que 

os Surdos utilizam como meio de comunicação, mas são línguas com estruturas 

gramaticais próprias.  

 Foi no início dos anos 60, com o trabalho pioneiro de William Stokoe (1960), 

que a Língua de Sinais Americana passou a ser considerada de fato como uma 

língua dotada de muitas características e estruturas presentes também nas línguas 

faladas. Certamente este linguista demonstrou que os sinais manuais não são 

símbolos holísticos, mas sim, sinais compostos de muitos significados. 

 Na esteira de Stokoe, pesquisadores da área da surdez vêm comprovando 

que as línguas de sinais e as orais se assemelham em graus de complexidades. 

Neste contexto, o Surdo usuário da língua de sinais, é capaz de expressar ideias 

concretas e abstratas, integrando-se e interagindo nas diferentes situações 

linguísticas da mesma maneira que um ouvinte usuário da língua oral.  

 Lodi (2004) discute a autenticidade das línguas de sinais no seu contexto 

histórico, e atenta para a importância das bases científicas desenvolvidas por 
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Behares, segundo as quais as línguas de sinais são concebidas como “... uma 

estrutura multiarticulada e multinivelada, com bases nos mesmos princípios gerais 

de organização que podem ser encontrados em qualquer língua” (BEHARES,1993, 

p. 43). 

 Se a língua de sinais constitui-se em um instrumento autêntico que permite a 

construção de ideias e a formação da identidade Surda, vale destacar outra questão 

neste estudo: Porque é tão comum se deparar com professores ainda muito a favor 

da oralização quando as pesquisas atuais apontam para a necessidade da língua no 

desenvolvimento linguístico e cognitivo do Surdo? Não há aqui a pretensão de 

respondê-la, mas sim a tentativa de compreender que isso está diretamente 

relacionado às suposições da sociedade acerca do que vêm a ser o sujeito Surdo, e 

depois, relacionar esse aspecto com a formação de professores. 

 Para iniciar as discussões, vale se apropriar das análises de Moura (2000) em 

que indicam que a problemática central reside nos paradigmas estabelecidos pela 

sociedade, que ainda hoje, tem a necessidade de transformar o Surdo em alguém 

muito semelhante ao ouvinte. Os problemas que se encontram no cerne destes 

paradigmas não se limitam ao âmbito educacional, abrangem também o mercado de 

trabalho e as relações sociais (LAPLANE, 2011). Neste sentido, faz-se necessário 

discorrer sobre as concepções sobre a surdez e as abordagens metodológicas. 

Estas possibilitam entender o modo como se estabelecem estes paradigmas na 

sociedade.  

 O primeiro ponto a discutir constitui-se no interior da abordagem oralista. Essa 

abordagem visa integrar a criança Surda na comunidade ouvinte, uma vez que, 

desde muito cedo, a criança submete-se a um processo de reabilitação que se inicia 

com a estimulação auditiva e consiste no aproveitamento dos resíduos auditivos, a 

fim de possibilitar a discriminação dos sons que ouve (MOURA, 2000; ALBRES, 

2010). 

Nesta abordagem, há a indicação de AASI (Aparelhos de Amplificações 

Sonoras Individuais), assim como a adaptação destes com o treinamento auditivo da 

fala e da leitura orofacial e, a atuação subsequente da escrita e leitura, que visam o 

desenvolvimento do Surdo (MASINI, 2011).  A autora contribui para essas reflexões 

explicando que a abordagem oralista visa normatizar o Surdo e baseia-se na 

tentativa de fazer com que tenham os mesmos comportamentos dos ouvintes, 



25 

 

desrespeitando suas especificidades linguísticas e impedindo com que se 

desenvolvam nos aspectos sociais, educacionais e afetivos.  

 A fim de esclarecer qualquer tentativa de reduzir o Surdo a mera cópia 

imperfeita da normalidade5, Moura (2000) ensina que muitos não possuem talento 

para desenvolver a fala, e que este treinamento muitas vezes sem aproveitamento 

real é baseado na repetição. Além disso, o tratamento é exaustivo e despende de 

muito tempo para pouca evolução. Para a autora este tempo deveria ser melhor 

aproveitado para transmitir um maior conhecimento para a criança Surda. 

[...] muitos Surdos acabam não dominando a leitura orofacial, o que provoca 
ansiedade e não serve de comunicação entre Surdos (imagine uma 
situação de dois Surdos conversando, com as suas restrições articulatórias 
individuais e tentando se entender mutualmente). Além disso, a leitura 
orofacial é ambígua, pois muitos sons são parecidos na boca, muitos não 
são sensíveis e muitas pessoas não falam de maneira clara. Ela não é útil 
em situações de conversação com muitos falantes; em situações de 
ambiente pouco iluminado; em conferências e em sala de aula, onde o 
professor fala rápido, sem parar, tratando de assuntos desconhecidos e, 
muitas vezes sem sua boca ser visível ao aluno (MOURA, 2000, p. 54). 

 São estas as evidências que estão sendo defendidas pelos autores 

referenciados neste estudo, que não vislumbram a abordagem oralista como um 

fator positivo para o desenvolvimento cognitivo e linguístico do Surdo. Contudo, é 

nítida a sua preferência nos discursos dos professores, em que enaltecem alguns 

alunos identificando-os como Surdos falantes6. Observam-se também essas 

preferências quando comentam a respeito das incapacidades dos alunos Surdos-

mudos, ao ressaltarem seus resultados negativos. É comum os Surdos-falantes 

terem suas capacidades muito valorizadas (MOURA, 2000). 

 Considera-se que a atitude do professor ouvinte em enaltecer os Surdos- 

falantes desvaloriza as potencialidades dos Surdos não-falantes, além de contribuir 

para que a língua seja discriminada no ambiente escolar. Quando as explicações 

feitas em uma língua que ele desconhece, não fazem efeito, o Surdo é rotulado 

como alguém que não se esforça para aprender (RANGEL; STUMPF, 2011). 

                                                             
5
 A autora se apropria das análises de Goffman (1988), em sua obra denominada “Estigma: notas 

sobre a manipulação da identidade deteriorada”, para adentrar no conceito de normalidade. 

 
6
 Moura (2000) enfatiza a importância da diferenciação entre surdos-mudos e surdos-falantes. Ela 

explica que os Surdos-falantes são tidos como pertencentes a uma elite, sobretudo no conceito de 

muitos profissionais. A autora utiliza o termo “elitismo” às condições de desenvolvimento do Surdo, 

quando eles conseguem um bom desenvolvimento oral e de leitura orofacial frequentam escolas 

normais e se comportam como ouvintes. 
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 Isso também ocorre pelo fato dos professores não considerarem a língua de 

sinais como possibilidade real de construção da linguagem, e principalmente porque 

eles próprios não reconhecem que também fracassam (MOURA, 2000). É muito 

mais fácil o professor se eximir da culpa e da necessidade de ter que buscar outras 

respostas, do que ter de admitir sua falha, ou ainda, que seu ponto de vista e sua 

linha de trabalho precisam ser repensados. Segundo a fonoaudióloga e 

pesquisadora o que está em jogo na maioria das vezes é a identidade profissional 

deste professor, e isso pode significar uma transformação radical ou a perda do 

papel que ele ocupa. 

 É nesse contexto que se pode afirmar que estes paradigmas presentes na 

sociedade influenciam diretamente o que é ensinado nos currículos das 

universidades, assim como no modo de atuação e desempenho dos futuros 

professores que irão trabalhar no ensino de Surdos. Isso possui relação direta na 

educação destes sujeitos.  

 Retomando as abordagens metodológicas, a segunda apresentada é 

denominada bilinguismo. Nesta, o sujeito não necessita se esforçar para aprender a 

se comportar como um ouvinte, não havendo a tentativa de corrigir seus defeitos 

com cirurgias ou tratamentos. O bilinguismo pressupõe que o Surdo seja exposto o 

mais precocemente possível à língua de sinais, a fim de permitir o desenvolvimento 

pleno da linguagem, o que o possibilita se desenvolver de maneira integral (MOURA, 

2000). 

 A proposta bilíngue na educação de Surdos preconiza ainda que ele aprenda 

a língua da comunidade ouvinte na qual está inserida, em sua modalidade oral ou 

escrita, sendo a língua de sinais uma intermediária para a aquisição dos 

conhecimentos (LACERDA, 2000). Para essa autora o bilinguismo tem o objetivo de 

proporcionar o desenvolvimento cognitivo-linguístico correspondente ao da criança 

ouvinte. Desta forma, com o acesso à língua de sinais e à língua do grupo 

majoritário, a criança pode desenvolver uma relação harmoniosa também com os 

ouvintes. O bilinguismo é defendido por estudiosos renomados da área, já que está 

diretamente ligado à valorização da língua de sinais e ao respeito à diferença 

linguística. 

 Não é simples a aplicação de um modelo de educação bilíngue nas escolas, 

visto que exige a formação de profissionais preparados para atender as 
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especificidades, além da atuação de diferentes instituições envolvidas nesse 

processo (MOURA, 1993; QUADROS, 2008). 

 É possível observar também nos discursos de (Capovilla, Capovilla, 2002; 

Goldfeld, 2002; Skliar, 2009) a tentativa atual de fazer convergir e unificar a 

metodologia bilíngue às propostas curriculares da educação de Surdos. Os 

discursos em comum propagados defendem a apropriação do bilinguismo como a 

melhor forma de educar essa população, constituindo-se como um direito legítimo. 

Sem dúvida, não se pode negar que a educação bilíngue é um direito 

conquistado da luta vivida cotidianamente pelos próprios Surdos. Respeitar estes 

direitos significa promover oportunidades de aprendizado em que os Surdos estejam 

no mesmo patamar de igualdade dos ouvintes. Para que isso se vislumbre, cabem 

também os esforços dos que atuam nessa área em aceitar as diferenças, além da 

vontade política, já que o Brasil tem adotado um discurso duvidoso sobre qualidade 

de ensino (SKLIAR, 2011). 

 A partir das noções sobre as abordagens metodológicas na educação de 

Surdos aqui apresentadas, fica fácil compreender o fato de muitos pesquisadores da 

área apontarem a metodologia oralista como a grande responsável pelo abismo em 

que se transformou a educação de Surdos no nosso país. Abismo este, denominado 

“fracasso escolar”.  

O motivo para esta afirmação encontra respaldo nos escritos de Sacks 

(2010), segundo os quais muitos Surdos hoje em dia são iletrados funcionais. 

Através de um estudo realizado em 1972 pela Universidade de Gallaudet, Sacks 

escancara a deterioração da educação de Surdos nos Estados Unidos. Os dados 

comprovam que o nível médio de leitura dos graduados Surdos de dezoito anos em 

escolas secundárias se equivale apenas ao quarto ano. Outro estudo realizado por 

Duffy (1987) aponta que somente 10% dos Surdos são alfabetizados em inglês, 

sendo que a média da escrita e leitura dos Surdos com segundo grau completo 

corresponde ao 5º ano. Dados semelhantes também foram comprovados na 

Inglaterra. Estes estudos foram amplamente discutidos e analisados por Quadros 

(2008). 

 A realidade no nosso país não é diferente. A própria comunidade Surda e os 

profissionais da área reconhecem os mesmos déficits relacionados ao desempenho 

educacional. É comum encontrar Surdos com defasagem e incompatibilidade com 

as séries (estudadas ou comprovadas), sendo que muitos ainda estudam em séries 
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iniciais com idades avançadas (QUADROS, 2008). A autora cita uma pesquisa 

realizada pela PUC do Paraná em 1986, comprovando que 74% dos Surdos 

brasileiros não chegam a concluir o 1º grau (ensino fundamental). Os dados da 

FENEIS apontam que somente 5% dos Surdos conseguem ingressar no ensino 

superior e, a grande maioria é incapaz de lidar com a escrita do português. 

 Dentre as diversas justificativas sobre o fracasso anunciado na educação de 

Surdos a concepção ouvintista certamente foi a que mais contribuiu para que isso 

acontecesse (SKLIAR, 2011). O ouvintismo consiste nas representações dos 

ouvintes sobre a surdez e o Surdo, a partir do qual este é obrigado a olhar-se e a 

narrar-se como se fosse um ouvinte. O autor oferece uma reflexão do ouvintismo 

como ideologia dominante na educação de Surdos:  

[...] o que fracassou na educação de surdos foram as representações 
ouvintistas acerca do que é o sujeito surdo, quais são seus direitos 
linguísticos e de cidadania, quais são as teorias de linguagem que refletem 
as condições cognitivas dos surdos, quais as epistemologias do professor 
ouvinte na sua aproximação com os alunos surdos, quais são os 
mecanismos de participação das comunidades surdas no processo 
educativo, etc (SKLIAR, 2011, p.18). 

 Skliar apresenta duas concepções sobre a representação da surdez: a 

concepção clínico-terapêutica e a sócio-antropológica. A primeira é baseada 

principalmente no diagnóstico médico, reforçando a visão da educação com a 

função da reabilitação e com a finalidade de curar o problema auditivo. Esta reflete a 

perspectiva oralista, já discutida anteriormente neste estudo. 

 Ao olhar para as relações de poder7 presentes no processo educativo das 

pessoas Surdas este mesmo autor questiona a primeira abordagem. Para ele a 

obstinação por este modelo revela a necessidade de definir com clareza algumas 

questões educativas, tais como: A perspectiva educativa é aliada da prática do 

discurso da medicina ou é aliada da prática da pedagogia? Deve existir uma 

combinação, uma somatória provável de estratégias, tanto terapêuticas como 

pedagógicas?  A concepção clínico-terapêutica revela a imposição de uma 

sociedade majoritariamente ouvinte sobre uma minoria linguística, neste caso, os 

Surdos (SKLIAR, 1997; 2011). 

                                                             
7
 As relações de poder são discutidas na obra de (SKLIAR, 2011), no qual o autor concebe o 

fenômeno dos mecanismos do ouvintismo sobre o planejamento do currículo na educação de Surdos. 
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 A segunda concepção, a sócio-antropológica, vai em direção contrária da 

abordagem clínico-terapêutica. Esta propõe por sua vez que a surdez seja vista 

como uma diferença linguística, o que sugere uma perspectiva bilíngue. Reflexões 

também já realizadas neste trabalho. 

Desta forma, compreende-se o fato dos Surdos em sua grande maioria não 

almejarem serem ouvintes e nem ser como ouvintes.  A luta dessa população é para 

que a língua de sinais seja respeitada nos ambientes escolares e sociais, a fim de 

possibilitar o desenvolvimento de suas potencialidades. Para tal, é urgente uma 

reestruturação na dimensão pedagógica, no sentido de gerar um projeto político 

educacional voltado às suas especificidades linguísticas (SKLIAR, 2011). Essa 

colocação possibilita repensar a necessidade de adaptações nos currículos 

escolares, já que, segundo o autor, os únicos modelos de currículos ou pelo menos 

os modelos fundamentais presentes na escola são modelos para ouvintes. 

Esta pesquisa não pretende aprofundar as questões da educação inclusiva 

dos Surdos8, trata-se apenas de uma tentativa por compreender as influências do 

currículo dominante atual no contexto educativo. Sendo assim, é correto afirmar que 

o currículo dominante privilegia principalmente alunos ouvintes, sendo pouco 

ajustado ou estruturado para atender aos Surdos. Um exemplo é o uso da língua 

portuguesa na comunicação entre professores e alunos Surdos ao invés da língua 

de sinais, considerando que estes alunos apresentam pleno desenvolvimento da 

língua oral. Isso reflete a falta de formação e despreparo da escola no sentido de 

atender às necessidades educacionais que ali se inserem. 

 Os estudos de Capovilla (2009) também indicam a necessidade de se 

reestruturar a dimensão pedagógica na educação de Surdos, e possibilitam repensar 

o modo como se praticam as ações docentes no nosso país. Por intermédio do 

Pandesb - Programa de Avaliação Nacional do Desenvolvimento Escolar do Surdo 

Brasileiro e financiada pelo CNPq, Capes e Inep, o psicólogo realizou a maior 

pesquisa feita com essa população no mundo inteiro. A pesquisa foi aplicada em 15 

estados brasileiros, em 9.200 indivíduos de 6 a 40 anos de idade sendo que cada 

um passou por uma média de 20 horas de avaliação. O estudo teve como objetivo 

avaliar o desenvolvimento de competências cognitivas, linguísticas e escolares 

(competências de leitura alfabética, vocabulário de escrita, compreensão de textos, 

                                                             
8 Sobre educação inclusiva de Surdos pesquisar ALBRES (2010). 
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leitura orofacial, qualidade ortográfica da escrita, vocabulário em português por 

leitura orofacial e vocabulário em libras). O que se descobriu permite repensar 

antigos pressupostos clínicos e educacionais voltados para essa camada específica 

da sociedade.  

[...] Descobrimos que crianças surdas se desenvolvem mais e melhor em 
escolas bilíngues do que em escolas comuns, e não apenas em Libras. O 
êxito abarca também a leitura alfabética, a compreensão de texto e o 
desempenho escolar. Descobrimos que a inclusão é ótima para a criança 
com deficiência auditiva, mas não para a surda, e que a criança surda se 
desenvolve melhor em escolas bilíngues, onde professores e colegas são 
sinalizadores fluentes. Isso porque a Libras constitui a metalinguagem para 
a aquisição de leitura e escrita alfabéticas, que por sua vez possibilitarão a 
aquisição e o desenvolvimento da leitura orofacial. Verificamos que as 
crianças surdas só fazem leitura orofacial depois de adquirirem leitura 
alfabética, conquistada mais fácil e rapidamente nas escolas bilíngues do 
que nas escolas comuns (CAPOVILLA, 2012, p.7). 

 Certamente, estes resultados apontam a necessidade das crianças Surdas 

estarem inseridas desde cedo em ambientes sinalizadores com o intuito de 

possibilitar o seu desenvolvimento linguístico. Quanto mais tarde essas crianças 

tiverem contato com a língua de sinais, mais prejuízos terão também nos aspectos 

sociais, emocionais e intelectuais, pois, é através da língua que se estabelece o 

entendimento do mundo e das relações que os cercam (LACERDA, 2000; 

GOLDFELD, 2002) 

 Desta forma, compreende-se que o fato de algumas pessoas Surdas não 

interagirem em diferentes contextos sociais e educacionais está relacionado à falta 

de oportunidades de inserção em ambientes sinalizadores e, sobretudo, pela 

ausência de intervenções adequadas na aquisição da linguagem. A falta de 

comunicação constitui-se no principal entrave para seu desenvolvimento, sendo a 

língua de sinais uma ferramenta importante para evolução positiva neste aspecto. 

 Partindo dos pressupostos realizados até o momento, cabe ressaltar a 

importância do professor adquirir na sua formação inicial os conhecimentos 

adequados para atuar com o aluno Surdo. Desta forma, se estabelece a 

necessidade do desenvolvimento de pesquisas que visem investigar aspectos 

relacionados aos saberes pedagógicos que norteiam a profissão docente, o que 

indica reflexões que alcancem medidas e estabelecimento de políticas públicas 

voltadas para os anseios da população Surda do nosso país.   
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3. PRINCÍPIOS ORGANIZADORES DA LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS 

A obra de Felipe (2007) nomeada “Libras em contexto” contribui para uma 

melhor compreensão dos princípios organizadores da língua.  

 A datilologia (alfabeto manual) normalmente é utilizada para expressar 

localidades, nomes de pessoas ou palavras que não possuem sinais específicos, 

sendo pouco utilizada na língua. Isso significa que para a maioria das palavras 

usadas na língua portuguesa existem sinais que as traduzem em Libras.  

Uma semelhança marcante entre as línguas orais e as línguas de sinais, 

segundo a autora, é que as duas possuem os mesmos níveis linguísticos:  

Fonológico: unidades que constituem uma língua (fonemas, que podem se 

combinar para formar uma frase). 

Morfológico: formação de palavras  

Sintático: estrutura (combinação com outras palavras para formaras 

frases) 

Semântico: significado das palavras em um contexto 

Pragmático: sentido do contexto conversacional (onde está sendo usada). 

 Os sinais (ou item lexical) são formados a partir da combinação da forma e do 

movimento das mãos e podem ser feitos em uma parte do corpo ou em um espaço 

neutro. Estas articulações das mãos são denominadas parâmetros, que serão 

explicados a seguir: (FELIPE, 2007). 

3.1. Parâmetros da Libras 

3.1.1 Configuração da(s) mão(s) 

 É a forma da(s) mão(s) presentes no sinal. Na libras há 64 configurações. 

Elas são feitas pela mão dominante (mão direita para os destros) ou pelas duas 

dependendo do sinal. Os sinais de APRENDER e LARANJA têm a mesma 

configuração de mão “S”, mas são realizados na testa e na boca. Conforme exemplo 

mostrado na Figura 1. 
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    Figura 1 - Sinais APRENDER e LARANJA (FELIPE, 2007) 

 

3.1.2 Ponto de articulação 

É o lugar onde incide a mão predominante configurada, podendo esta tocar 

alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro vertical (do meio do corpo até 

a cabeça) e horizontal (à frente do emissor). O sinal TRABALHAR é feito no espaço 

neutro e o sinal ESQUECER é realizado na testa. Conforme exemplo mostrado na 

Figura 2. 

 

 

 

Figura 2 - Sinais TRABALHAR e ESQUECER (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2011) 

 

3.1.3 Movimento 

 Os sinais podem ter movimento ou não. O sinal de BRINCAR possui 

movimento e o sinal de EM-PÉ não possui. Exemplo mostrado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Sinais BRINCAR e EM-PÉ (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2011; FELIPE, 2007) ). 
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3.1.4 Orientação/direcionalidade 

 Os sinais possuem uma direcionalidade com relação aos parâmetros acima 

citados. Assim, os verbos IR e VIR se opõem em relação à direcionalidade. Exemplo 

mostrado na Figura 4. 

 

 

  

Figura 4 - Sinais IR e VIR (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2011). 
 
 

3.1.5 Expressão facial e \ ou corporal 

 Muitos sinais, além dos quatro parâmetros mencionados acima, em sua 

configuração têm como traço diferenciador também a expressão facial e\ou corporal, 

como os sinais ALEGRE e TRISTE apresentados na figura 5 a seguir. Há sinais 

feitos somente com a bochecha, sinais feitos com a mão e expressão facial, e há 

ainda sinais em que sons e expressões faciais complementam os traços manuais. 

 

  

Figura 5 - Sinais ALEGRE e TRISTE (CAPOVILLA; RAPAHEL, 2011). 

 

 As línguas de sinais utilizam as expressões faciais (feitas simultaneamente 

com certos sinais em cada frase) e corporais para estabelecer tipos de frases. As 

frases apresentam-se na forma afirmativa, exclamativa, interrogativa, negativa ou 

imperativa. Conforme exemplo da Figura 6. 
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Forma afirmativa:  a expressão facial é neutra 

EL@   PROFESSOR 

  

Figura 6 - Sinais EL@ e PROFESSOR (FELIPE, 2007). 

Forma interrogativa: sobrancelhas franzidas e um ligeiro movimento de cabeça 

inclinando-se para cima. 

 

VOCÊ   CASAD@ 

  

Figura 7 – Sinais VOCÊ e CASAD@ (FELIPE, 2007) 

 

Forma exclamativa: sobrancelhas levantadas e um ligeiro movimento da 

cabeça inclinando-a para cima e para baixo 

 

CARRO   BONIT@ 

  

Figura 8 - Sinais CARRO e BONITO (FELIPE, 2007). 
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Forma negativa:  neste exemplo a negação é feita com a incorporação de 

um movimento contrário ou diferente ao do sinal negado. 

   GOSTAR   GOSTAR-NÃO 

  

Figura 9 - Sinais GOSTAR e GOSTAR NÃO (FELIPE, 2007). 

 

 De acordo com Felipe (2007) as línguas se transformam a partir das 

comunidades linguísticas que a utilizam. É essencial que a criança Surda se integre 

à sua comunidade a fim de que adquira um bom desempenho da língua de sinais. 

Para a autora, as línguas de sinais por possuírem características próprias, cada vez 

mais vêm sendo utilizadas em reprodução à distância, com o auxílio de vídeos, o 

que torna muito mais acessível o seu conhecimento. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Geral 

O objetivo deste estudo é analisar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes 

de pedagogia na disciplina de Libras. 

4.2 Específicos 

 Avaliar a opinião dos estudantes que estão concluindo a graduação e se 

formando para serem professores quanto ao seu preparo para trabalhar com 

alunos Surdos; 

 Analisar se parte dos estudantes é capaz de identificar frases em Libras; 

 Discutir o ensino de Libras e relacioná-lo à educação de Surdos. 
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5. MÉTODO 

Este estudo segue uma abordagem qualitativa. Segundo Minayo (2007) a 

pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivações, 

aspirações, crenças, opiniões e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização da variável.  

O caráter qualitativo foi escolhido por parecer coerente com a proposta desta 

pesquisa, pois de acordo com Vianna (2001). 

A pesquisa qualitativa analisa cada situação a partir dos dados descritivos, 
buscando identificar relações, causas, efeitos, consequências, opiniões, 
significados, categorias, e outros aspectos considerados necessários à 
compreensão da realidade estudada, e que geralmente envolve múltiplos 
aspectos (VIANNA, 2001, p. 122). 

A pesquisa qualitativa é caracterizada pela preocupação com os procedimentos 

e interações cotidianas, considerando os diferentes pontos de vista dos 

participantes, assim, os estudos permitem a visualização do processo interno das 

situações que são dificilmente percebidos pelo pesquisador em outra modalidade de 

pesquisa (LUDKE, 1986). 

Como instrumento de pesquisa optou-se pelo uso do questionário. Em geral o 

pesquisador envia o questionário aos participantes que depois é preenchido e 

devolvido. As perguntas podem ser abertas, quando permitem ao entrevistado 

responder livremente, ou fechadas, quando o informante limita as escolhas de 

respostas (MARCONI; LAKATOS, 2002).  

Para Marconi e Lakatos (2002) o questionário apresenta suas vantagens e 

desvantagens: 

Vantagens 

 Economiza tempo e viagens, além de obter um número grande de dados; 

 Atinge maior número de pessoas simultaneamente; 

 Obtêm respostas mais rápidas e mais precisas, além de possibilitar maior 

liberdade nas respostas em razão do anonimato; 

 Há mais segurança pelo fato das respostas não serem identificadas; 

 Corre-se menos risco de distorção. 
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Desvantagens: 

 Existe um grande número de perguntas sem respostas; 

 Não pode ser aplicadas em pessoas analfabetas; 

 Impossibilita ajudar o informante em questões mal compreendidas; 

 Quando existe a dificuldade de compreensão por parte dos informantes, leva 

a uma uniformidade aparente das respostas. 

 A devolução tardia pode prejudicar o calendário. 

Desta forma, o pesquisador deve conhecer bem o assunto para elaborar as 

perguntas. Este processo exige cuidado e seleção das questões a fim de que sejam 

obtidas informações válidas, além do fato de que as questões devem estar de 

acordo com os objetivos gerais e específicos que se pretende alcançar. Outro 

aspecto importante se refere à facilidade de manipulação e aos espaços suficientes 

para respostas, de maneira que facilite a computação dos dados (MARCONI; 

LAKATOS, 2002). 

5.1 Participantes 

5.1.1 Caracterização dos participantes 

Participaram da pesquisa 58 estudantes do último ano do curso de 

pedagogia, sendo 28 da instituição A e 30 da Instituição B. Estes estudantes estão 

concluindo a graduação, portanto, serão professores em breve.  

5.1.2 Seleção dos participantes 

Os participantes foram de duas Instituições particulares de Ensino Superior, 

localizada na região metropolitana de São Paulo. A seleção dos sujeitos foi feita de 

acordo com a disponibilidade voluntária dos mesmos, independente de gênero, 

idade e formação superior anterior. A mesma foi assegurada sobre a preservação 

de sigilo quanto à sua identidade de acordo com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE – A), submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, conforme 

regulamentação 196/96. O projeto foi avaliado e aprovado pelo mesmo comitê sob o 

protocolo de N° 12062313.0.0000.0084. 
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5.1.3 Critérios de inclusão 

1º  Sujeitos que concluíram a disciplina de Libras no curso de pedagogia. 

2º Sujeitos que obtiveram um número de presença nas aulas igual ou 

superior a 80%. Para isso o pesquisador teve acesso ao diário de classe da 

instituição. 

5.1.4 Critérios de exclusão 

1º Sujeitos que fizeram aperfeiçoamento em Libras através de curso de 

extensão, tanto no ensino presencial, quanto na forma (EAD) ensino a 

distância. 

2º  Sujeitos que possuem ou já possuíram contato com a língua de sinais.  

5.2  Procedimento de pesquisa 

 Inicialmente o projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Autorizada a pesquisa pela instituição de 

ensino, a coleta dos dados foi realizada com data estabelecida para a aplicação dos 

questionários, todas as cartas de informação foram lidas e assinadas pelos 

responsáveis. 

5.3 Instrumentos 

Utilizamos dois instrumentos. O primeiro foi um questionário aplicado in locus 

abordando questões referentes à estrutura do curso oferecida pelas universidades, 

aos conteúdos ensinados na disciplina de Libras e sentimentos dos alunos sobre 

seu preparo para o ensino de Surdos, assim como a opinião dos alunos sobre o 

ensino da língua na universidade (Apêndice 1). Este questionário foi entregue 

digitado pelo pesquisador e respondido por escrito pelos alunos. Sua aplicação 

ocorreu por contato direto, visto que dessa forma o pesquisador pôde explicar e 

abordar os objetivos da pesquisa, esclarecendo dúvidas dos entrevistados com 

relação a certas questões (BARROS; LEHFELD, 2007). Todos os sujeitos de 

pesquisa receberam o questionário com as mesmas questões, de modo que após a 

fase da coleta de dados, as respostas dos diferentes sujeitos pudessem ser 

comparadas entre si.  
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O segundo instrumento constituiu-se de uma prova com três frases 

sinalizadas pela pesquisadora em Libras e traduzidas pelos estudantes por escrito. 

Este instrumento foi aplicado apenas para 10 participantes da instituição A, uma vez 

que os demais não se sentiram confortáveis para respondê-lo. (Apêndice 2) 

5.4  Análise dos dados 

As perguntas fechadas do questionário (Apêndice 1) foram analisadas 

qualitativamente a partir dos quadros 1, 2 e 3 organizados pela pesquisadora, no 

qual foi possível elencar três categorias predominantes: Estrutura da disciplina, 

conteúdos e educação. 

Os estudantes também foram indagados para responder uma única questão 

aberta do questionário: Qual a sua opinião para a melhoria do ensino de Libras na 

universidade? 

A análise utilizada para a sistematização dos dados foi a análise de 

categorias. De acordo com Bardin (2000) a análise de categorias consiste em um 

conjunto de técnicas de análise de comunicação que não tem uma forma única, 

mas sim, uma construção de acordo com as especificidades de cada contexto. Para 

Bardin (2000) a análise de categorias é estabelecida pelas seguintes etapas: pré-

análise, exploração do material e discussão dos resultados. 

Respeitando a sequência apresentadas por Bardin (2000), a análise foi 

realizada em três etapas, descritas a seguir: 

 Etapa 1 

Leitura de cada reposta dos participantes, em que foi possível definir as 

categorias que conduziram a análise dos dados: Carga horária reduzida, poucas 

aulas práticas e falta de contato com o Surdo.  

 Etapa 2 

Para explorar o material obtido e com o propósito de facilitar a visualização 

dos dados, optou-se por ilustrá-los através dos quadros 4 e 5, para que cada 

categoria pudesse ser analisada individualmente. Posteriormente foram analisados 

os excertos que mais se sobressaíram. Escolhemos transcrever apenas alguns, pelo 

fato de se repetirem com frequência.  
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 Etapa 3 

Reflexão e interpretação das categorias a partir do referencial teórico. 

Para analisar o 2º instrumento (Apêndice 2) foram transcritas as respostas 

dos estudantes referentes às três frases sinalizadas em Libras pela pesquisadora, 

descritas a seguir:  

1. Ontem escola eu ir. 

2. Libras você precisar estudar. 

3. Aluno surdo você ter? 

Com o objetivo de facilitar a visualização, as respostas foram transcritas no 

quadro 6, para que depois pudessem ser analisadas de acordo com o referencial 

teórico. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quadro 1 - 1ª Categoria predominante (instituições A e B): estrutura da disciplina. 

E
S
T
R

U
T
U

R
A

 
D

A
 
D

I
S
C

I
P
L
I
N

A
 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

  

ALTERNATIVA 

TOTAL FREQUÊNCIA 

A B A B 

Qual a carga horária 

oferecida na disciplina? 

1 semestre 28 30 100% 100% 

2 semestres 00 00 0% 0% 

3 semestres 00 00 0% 0% 

Outro 00 00 0% 0% 

Quantas horas aulas 

semanais você teve na 

disciplina? 

2 h∕a 00 30 0% 100% 

3 h∕a 28 00 100% 0% 

4 h∕a 00 00 0% 0% 

Outro 00 00 0% 0% 

Fonte: Elaborado pela autora 

De acordo com os dados obtidos por meio das respostas sobre a categoria 

Estrutura da disciplina oferecida na disciplina observou-se que:  

Instituição A 

 A carga horária consta de 1 semestre com 3 horas/aulas semanais.  

Instituição B 

 A carga horária consta de 1 semestre com 2 horas/aulas semanais. 
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Por meio das análises é possível perceber que as instituições possuem 

cargas horárias diferentes, embora as duas ofereçam a disciplina em apenas um 

semestre. Atualmente no Brasil “algumas instituições de ensino superior têm 

implantado a disciplina de libras em apenas um semestre com a crença de que é 

possível ensinar e aprender libras durante este período” (NASCIMENTO; BEZERRA, 

2012, p. 76). Isso decorre pelo fato das universidades possuírem autonomia para 

implementar a carga horária da disciplina.  

Frente aos resultados obtidos, vale despertar a atenção para uma análise 

mais aprofundada do Decreto 5.626/05, que dispõe sobre a implementação da 

disciplina de Libras no Ensino Superior, sobretudo, no que se refere ao seu art. 5º: 

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 
bilíngue (BRASIL, 2005, Art. 5º). 

 Fato interessante é que o referido decreto considera que a formação dos 

professores deve ser realizada nos cursos de pedagogia, no entanto, não estipula 

um número de horas para o ensino da língua, reforçando a condição de autonomia 

assegurada pelas universidades quanto à organização da disciplina. Sendo assim, 

compreende-se porque muitas universidades inserem um número de horas irrisório 

para o ensino da língua. O que não promove condições adequadas para propiciar 

uma aprendizagem significativa aos alunos. 

É importante ressaltar que a disciplina de Libras vem sendo implementada 

atualmente em algumas universidades brasileiras através do ensino à distância 

(EAD), com uma carga horária que varia entre 10 e 40 h\a9. O ensino de Libras à 

distância certamente torna mais superficial os conhecimentos adquiridos pelos 

estudantes, o que pode contribuir para o aumento das barreiras de comunicação no 

momento em que forem atuar com o aluno Surdo. Essas barreiras impedem que 

estes profissionais desenvolvam a tarefa de ensinar de maneira satisfatória 

prejudicando o acesso das pessoas Surdas às diferentes esferas sociais, sobretudo 

na educacional.  

                                                             
9
 Pessoalmente posso fazer essa afirmativa, uma vez que tenho presenciado essas mudanças por 

atuar no ensino superior.   
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 Contudo, observa-se que este problema não se restringe ao ensino superior, 

reside também nos cursos de formação continuada de professores, como alerta 

Martins (2012): 

E notória a quantidade de cursos de pós-graduação que se destinam a 
formação de professores de Libras e de interpretes de língua de sinais. 
Contudo, uma análise aprofundada mostra a superficialidade dos projetos 
políticos pedagógicos destes cursos, além de programas que prometem a 
formação de interpretes de libras, sem um pressuposto conhecimento 
linguístico ao ingressante, e com uma carga-horária de pratica de Libras 
irrisória para tal proposta (MARTINS, 2012, p. 44). 

 Apesar dos estudos indicarem fortes evidências sobre a necessidade de 

aumentar a carga horária para o ensino de Libras nas universidades, é preciso 

destacar que o fato do decreto ter estipulado prazo10 para implementação da 

disciplina contribuiu para um aumento significativo da inserção da disciplina nos 

currículos universitários nos últimos anos, como mostra o estudo a seguir.   

 O estudo de Freitas e Moreira (2011) analisou a configuração atual das 

matrizes curriculares de duas instituições (UFPR e UFSM). Foi possível notar que 

ambas mostraram um avanço no projeto político pedagógico dos cursos no ano de 

2009, promovendo ajustes para inserção da disciplina nos currículos. A UFPR 

estipula uma carga horária de 30h/a nos cursos de formação inicial de professores, 

enquanto que a UFSM estabelece uma carga horária de 60h/a, com um número 

recomendável de 20 alunos por turma. Além disso, a disciplina é obrigatória também 

nos cursos de fonoaudiologia e optativa nos demais cursos, como estipula o decreto 

5626\2005. A UFSM considera também que para os cursos oferecidos na 

modalidade à distância (EAD) o número recomendável de aluno é de 40 por turma. 

 As autoras ainda assinalaram que nas duas universidades constam em todas 

as propostas pedagógicas pelo menos uma disciplina obrigatória que aborda a área 

                                                             
10

 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. 

Parágrafo único. O processo de inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos 
cursos de Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente 
para as demais licenciaturas. 
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das necessidades especiais, ou seja, essa temática é contemplada em 100% destes 

cursos. A realidade antes era bem diferente, o levantamento apontou que no ano de 

2002 a UFPR inseria essa temática em apenas 20% dos cursos, enquanto que na 

UFSM a temática era contemplada somente em 31% deles. 

 As autoras citam Gatti e Nunes (2009) ao investigar a grade curricular de 71 

cursos de pedagogia no Brasil, ressaltando a atenção para o distanciamento da 

prática docente encontrados nas ementas analisadas: 

Os cursos estão incorporando tais questões em um conjunto de disciplinas 
que apresentam abordagens mais genéricas ou descritivas das questões 
educativas com poucas referências às práticas associadas. Alguns poucos 
cursos fazem o aprofundamento em relação às modalidades educacionais, 
seja mediando a oferta de disciplinas optativas, seja de tópicos ou projetos 
especiais, mas neles não é possível detectar a predominância de elementos 
voltados para as práticas docentes, propriamente ditas, como uma 
construção integrada a conhecimento de fundo. As ementas revelam, antes 
de tudo, maior preocupação com o oferecimento de teorias psicológicas ou 
sociológicas para a contextualização dos desafios do trabalho nessas 
modalidades de ensino (GATTI; NUNES, 2009, p.22 e 23). 

É possível perceber que os argumentos levantados por Gatti e Nunes (2009) 

vão ao encontro dos anseios dos participantes deste presente estudo, uma vez que 

na opinião de 21% dos estudantes da instituição A (Quadro 4) e 23% da instituição B 

(Quadro 5) apontaram a necessidade de haver mais prática na disciplina. 

Os resultados encontrados aqui apontam dados semelhantes aos estudos de 

Pereira (2008), em que relata que dentre as dez universidades investigadas sobre a 

implementação da disciplina de Libras no ensino superior, sete a inseriram em um 

semestre, apenas uma universidade ofereceu a disciplina em dois semestres, sendo 

que duas das universidades pesquisadas não a inseriram na sua matriz curricular.  

 Os dados obtidos também encontram ressonância com os estudos de 

Mercado (2012) em que é possível evidenciar as mesmas divergências em relação 

às cargas horárias nas cinco universidades em que a pesquisa foi realizada. Em 

quatro cursos investigados, constata-se que a carga horária foi inserida em um 

semestre, totalizando entre 20 h\a, 40 h\a, 40 h\a e 45 h\a respectivamente. Na 

universidade em que a carga horária do curso totalizou 88 h\a, as aulas foram 

distribuídas em 2 h\a semanais. 

A partir dos resultados apontados na literatura verifica-se que os currículos 

universitários passam por constantes reformulações. No entanto, o fato do decreto 

5626\2005 ter instituído a obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de 
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licenciatura pode ser considerado um grande avanço. Obviamente isso não é o 

bastante para garantir a inclusão de alunos Surdos nas escolas regulares de ensino. 

Isso porque a concepção de uma formação inclusiva e a conscientização tanto dos 

educadores quanto dos gestores dos cursos universitários deve passar por 

transformações que concebam a disciplina uma estrutura mais sólida. Só assim, 

seria possível começar a vislumbrar a possibilidade de romper as barreiras de 

exclusão ainda presentes no âmbito educacional. 

Quadro 2 - 2ª Categoria predominante (instituições A e B): Conteúdos. 

C
O

N
T
E
Ú

D
O

S
 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

  
ALTERNATIVA 

TOTAL FREQUÊNCIA 

A B A B 

Quais conteúdos foram 
abordados pelo professor? 

Práticos 01 00 4% 0% 

Teóricos 00 02 0% 7% 

Teórico-práticos 27 28 96% 93% 

Nas aulas práticas você teve 
conversação em Língua de 
Sinais (Diálogo) ou o 
professor apresentou os 
conteúdos com sinais 
isolados? 

Tive prática de 
conversação 

16 18 57% 60% 

O professor 
apresentou os 
conteúdos com 
sinais isolados. 

12 10 43% 33% 

Não respondeu 00 02 0% 7% 

Quais destes aspectos da 
surdez você tem 
conhecimento? 

Causas - (fatores 
que ocasionam a 
surdez) 

22 24 78% 80% 

Graus - (leve, 
moderada, 
severa e 
profunda) 

23 26 82% 86% 

Período de 
ocorrência (antes 
ou depois da 
pessoa ter 
aprendido a falar) 

16 16 57% 53% 

Abordagens 
educacionais 
metodológicas 

15 18 53% 60% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Em relação aos dados obtidos por meio das respostas dos participantes na 

categoria Conteúdos observou-se que:  
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Instituição A 

 96% dos participantes responderam que a disciplina abordou conteúdos 

teórico-práticos, somente 4% respondeu ter sido abordado conteúdos 

práticos. 

 57% dos participantes responderam que tiveram prática de conversação, 

enquanto 43% disseram ter aprendido os sinais de forma isolada. 

 78% dos participantes assinalaram ter conhecimento sobre as causas da 

surdez, 82% sobre graus da surdez, 57%) sobre período de ocorrência e 53% 

dos participantes responderam conhecer também as abordagens 

educacionais metodológicas. 

Instituição B 

 93% dos participantes assinalaram que a disciplina abordou conteúdos 

teórico-práticos, apenas 7% responderam ter sido abordado conteúdos 

práticos. 

 60% dos participantes assinalaram que tiveram prática de conversação, 33% 

responderam terem aprendido os sinais de forma isolada e 7% não 

responderam. 

 80%dos participantes assinalaram ter conhecimento sobre as causas da 

surdez, 86% sobre graus da surdez, 53% sobre período de ocorrência e 60% 

dos participantes responderam conhecer também as abordagens 

educacionais metodológicas. 

Ao comparar os dados sobre os Conteúdos ministrados na disciplina de 

Libras, fica evidente que as duas instituições investigadas abordam conteúdos 

teóricos enfatizando as causas, graus e período de ocorrência. Embora grande parte 

dos sujeitos tenha respondido que tiveram prática de conversação nas aulas, 

observa-se nos quadros (3 e 4) que 13 dos 58 participantes responderam ser 

necessário mais aulas práticas na disciplina. O que pode indicar que estas práticas 

de conversações não ocorreram com grande frequência nas aulas.  



48 

 

 Dados semelhantes foram encontrados nos estudos de Mercado (2012) em 

que discute a atual formação proporcionada aos alunos do curso de pedagogia, 

concernente a disciplina. Dentre as cinco instituições investigadas em seu estudo 

três priorizam os aspectos teóricos da língua em suas aulas, abordando questões 

sobre a história, filosofias educacionais, conceitos, legislação e aspectos culturais e 

sociais da comunidade Surda, destinando o mínimo à comunicação em Libras. 

Algumas instituições se restringiram em ensinar sinais do alfabeto manual, números, 

e saudações pessoais, bem como a formação de frases simples. 

 Em resumo, os dados encontrados na literatura indicam que os conteúdos 

abordados nas aulas são insuficientes para ensinar uma criança Surda.  Além do 

fato de que os saberes necessários para se ensinar uma criança Surda exigem bem 

mais do que conhecimentos teóricos. O educador precisa ter fluência na língua, a 

fim de possibilitar a construção dos conhecimentos baseados numa perspectiva 

bilíngue (MERCADO, 2012). 

 Albres (2010) refere-se a essa questão com propriedade:  

O professor é considerado como um agente possibilitador da comunicação 
e construção de saberes dos educandos. Por intermédio desse profissional 
acompanha-se o processo de conhecimento dos interlocutores. É 
fundamental que ele seja, além de bilíngue (Língua de Sinais e Língua 
Portuguesa), proficiente na mesma língua que seus alunos (p. 69). 

  A autora elucida algumas habilidades e características essenciais ao 

professor que atua com alunos Surdos:  

a) Comunicar-se fluentemente com as crianças surdas  

b) Atuar como modelo linguístico para a criança surda. 

c) Ter a habilidade de analisar e avaliar a língua de sinais das crianças surdas e 

de outras pessoas. 

É extremamente importante que o professor conheça também os aspectos da 

surdez, o que inclui: diagnóstico, multiculturalismo, história da educação de Surdos, 

desenvolvimento da linguagem e cognição dos Surdos, gramática da língua, dentre 

outros (ALBRES, 2010). Para a autora quando educadores e administrados 

desconhecem estes aspectos e suas implicações educacionais, certamente 

ocasionam dificuldades na adaptação do currículo, e como consequência produzem 

mecanismos de exclusão no ambiente escolar. Os aspectos que envolvem os 
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conteúdos específicos necessários ao professor, não podem, de modo algum, serem 

desconsiderados nos cursos de formação inicial dos professores.  

Em se tratando de conhecimentos específicos Garcia (1999) afirma que estes 

conhecimentos são imprescindíveis para desenvolver um ensino que propicie a 

compreensão, a construção e a elaboração das ideias pelos alunos. Um fraco 

domínio dos conteúdos por parte dos professores causa consequências negativas 

ao aprendizado. Quando os professores dirigem discussões sobre assuntos que 

conhecem pouco costumam formular perguntas de baixo nível cognitivo, 

determinando que as intervenções dos alunos se restrinjam às perguntas formuladas 

e a respostas breves. Para Garcia, quando o professor apresenta um nível elevado 

do conhecimento que está abordando as intervenções dos alunos são mais 

frequentes, sendo comum falarem e perguntarem mais nas aulas. Por outro lado, ao 

desconhecer o conteúdo de uma aula tende a limitar as intervenções dos estudantes 

com o intuito de evitar perguntas que possivelmente não saberá responder. 

 Sobre a importância dos professores conhecerem os conteúdos específicos 

para desenvolverem suas atividades Nono (2011 apud McDIARMID; BALL; 

ANDERSON, 1989) esclarecem:  

Professores possuem melhores condições de auxiliar os estudantes na 
compreensão de conteúdos específicos, se eles próprios compreenderem 
adequadamente tais conteúdos. Além do mais, algumas compreensões dos 
conteúdos a ensinar tornam os professores capazes de desenvolver uma 
variedade de formas de representá-los para os estudantes que trazem 
consigo diferentes experiências e conhecimentos prévios. Infelizmente 
evidências sugerem que futuros professores, tanto do ensino elementar 
quanto secundário, não compreendem profundamente os conteúdos que 
deverão ensinar. (...) A despeito disso, os conhecimentos dos professores 
em torno dos conteúdos específicos raramente são tratados na formação 
profissional docente (p.199).  

A ideia da aquisição de conhecimentos específicos abordada pelos autores 

reforça a necessidade do domínio da língua de sinais pelo professor. A ausência 

deste conhecimento específico pode significar o comprometimento das ações 

pedagógicas no trabalho com as crianças Surdas. Isso porque a língua de sinais 

constitui-se em um instrumento essencial para o desenvolvimento psicossocial, 

cognitivo e linguístico do sujeito Surdo, considerações defendidas por Moura (2000); 

Goldfeld (2002) e Albres (2010) e já discutidas anteriormente neste estudo. 
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Quadro 3. 3ª Categoria predominante (instituições A e B): Educação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

 

ALTERNATIVA 
TOTAL FREQUÊNCIA 

A B A B 

Você se sente capacitado para 
trabalhar com o aluno Surdo? 

Sim 02 01 7% 3% 

Não 26 27 93% 90% 

Não respondeu 00 02 0% 7% 

Você se sente capaz de fazer 
adaptações curriculares de 
acordo com as necessidades 
educacionais dos alunos 
Surdos? 

 

Sim, de forma 
satisfatória 

03 04 11% 13% 

Sim, de forma 
superficial      

15 11 53% 37% 

Não, de forma 
nenhuma 

10 14 36% 47% 

Não respondeu 00 01 0% 3% 

Você se sente capaz de adaptar 
instrumentos de avaliação para 
alunos Surdos? 

Sim, de forma 
satisfatória 

03 03 11% 10% 

Sim, de forma 
superficial      

13 11 46% 37% 

Não, de forma 
nenhuma 

12 16 43% 53% 

Você se sente confortável com 
seus conhecimentos 
acadêmicos para selecionar 
recursos educativos a fim de 
proporcionar um melhor 
aprendizado a alunos Surdos?  
  

Sim, muito à vontade             01 01 4% 4% 

Sim, pouco à vontade 10 07 37% 23% 

 Não 16 22 59% 73% 
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Ao analisar a categoria Educação é possível observar que:  

Instituição A 

 93% dos participantes assinalaram que não se sentem capacitados para 

trabalhar com o aluno Surdo, sendo que apenas 7% responderam se sentir 

capazes. 

 53% se sentem capazes de forma superficial de fazer adaptações curriculares 

de acordo com as necessidades educacionais dos alunos Surdos, 36% dos 

estudantes não se sentem capazes de forma nenhuma, enquanto que 

somente 11% se sentem capazes de forma satisfatória. 

 46% dos participantes se sentem capazes de adaptar instrumentos de 

avaliação para alunos Surdos de forma superficial, 43% assinalaram não se 

sentirem capazes de forma nenhuma. Apenas 11% assinalaram que se 

sentem capazes de forma satisfatória. 

 59% afirmaram não se sentirem confortáveis com seus conhecimentos 

acadêmicos para selecionar recursos educativos a fim de proporcionar um 

melhor aprendizado a alunos Surdos, 37% responderam que se sentem 

pouco à vontade e somente 4% respondeu que se sentem muito a vontade. 

Instituição B 

 90% dos participantes assinalaram que não se sentem capacitados para 

trabalhar com o aluno Surdo, sendo que apenas 3% responderam se sentir 

capazes, sendo que 7% não responderam. 

 47% dos participantes não se sentem capazes de forma nenhuma de fazer 

adaptações curriculares de acordo com as necessidades educacionais dos 

alunos Surdos, 37% se sentem capazes de forma superficial, 13% se sentem 

capazes de forma satisfatória e 3% dos estudantes não responderam. 

 53% dos participantes assinalaram que não se sentem capazes de forma 

nenhuma de adaptar instrumentos de avaliação para alunos Surdos, 37% se 

sentem capazes de forma superficial e apenas10% assinalaram se sentirem 

capazes de forma satisfatória. 
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 73% dos participantes assinalaram não se sentirem confortáveis com seus 

conhecimentos acadêmicos para selecionar recursos educativos a fim de 

proporcionar um melhor aprendizado a alunos Surdos, 23% responderam que 

se sentem pouco à vontade e somente 4% responderam se sentirem muito a 

vontade.  

A partir dos dados supramencionados, percebe-se que de maneira geral os 

sujeitos não se sentem capacitados com os conhecimentos adquiridos na disciplina 

para atuar com os Surdos. É provável que estes resultados estejam relacionados ao 

fato de apresentarem indícios de uma comunicação insuficiente em língua de sinais. 

Constatação que pode ser observada mais adiante nas análises do 2º instrumento 

(Apêndice 2) utilizado nesta pesquisa. 

É possível perceber que os estudantes demonstram grande preocupação com 

adaptações curriculares e instrumentos de avaliação. Vale ressaltar que o MEC 

orienta critérios diferenciados para avaliação dos alunos Surdos. O decreto 

5.626/2005 determina que é direito do aluno uma avaliação diferenciada.11 

 Um dos maiores problemas é que os instrumentos de avaliação adotados na 

escolas são comparados com a produção de um aluno ouvinte, “... o fracasso 

escolar do aluno Surdo está na forma como é conduzida a aprendizagem da leitura e 

escrita da Língua Portuguesa” (ALBRES, 2012, p.2). Para a autora a avaliação das 

competências de uma segunda língua pode ser realizada por meio de trabalhos em 

grupos ou individuais, ou ainda, por meio de uma prova (teste), prática comum nas 

escolas.  

 Retomando, é possível entrever nos estudos de Seno (2009) que os 

professores apresentam sentimentos parecidos aos dos estudantes deste presente 

estudo. A autora questionou 34 professores sobre os seus sentimentos ao receber 

um aluno deficiente auditivo12 em sala de aula, em que constatou que a grande 

maioria 54% se sente preocupada em lecionar para estes alunos. Eles consideram 

que possuem uma formação insuficiente para a atuação e avaliação de seus 

desempenhos acadêmicos. Estes resultados possivelmente estão relacionados ao 

                                                             
11

 VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na correção 
das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística 
manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa (BRASIL, 2005). 
12

 Terminologia adotada pela autora (SENO, 2009). 
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fato de 91% destes professores não utilizarem a língua de sinais para se comunicar 

com os alunos, por falta de conhecimento da língua. A pesquisa foi realizada com 

professores da Secretaria Municipal da Educação de Marília, no estado de São 

Paulo. 

 Resultados semelhantes encontram-se muito bem ilustrados na dissertação 

de mestrado de Policarpo (2010), na qual é possível destacar alguns exemplos 

dentre os muitos que apresenta ao analisar os sentimentos de incapacidade 

comumente revelados pelos professores que possuem alunos Surdos. 

Um sentimento às vezes é de impotência, né? / de não poder fazer aquilo 
que a gente gostaria de fazer / devido às limitações do deficiente auditivo / 
[...] então a sensação é de que é ...não ter um retorno (67) ...por aí se vê 
que não há um preparo, né? / Uma preparação para que a gente possa 
estar recebendo este aluno [...] até depois de alguma semanas / descobri 
isto / que ela era deficiente auditiva e que não estava respondendo à 
chamada porque não ouvia de fato / e por aí a gente foi vendo realmente / 
que a gente não estava é. atingindo a demanda ali / daquela garota/ devido 
a situação cômica / (69) ... Olha/ eu me sinto muitas vezes impotente [...] 
porque eu não tenho domínio do... do... de LIBRAS [...] Eu tenho mais de 
uma aluna né? Uma no 2ºano do ensino médio a outra no 3º ano do ensino 
médio/ são copistas / cadernos perfeitos / são simplesmente copistas/ então 
muitas vezes eu me sinto impotente em relação a isso (78) ...é assim que 
eu me sinto / me sinto incapaz /e eu sei que não estou cumprindo com 
aquilo que eu deveria fazer (91) ...Sinto que pelo olhar / nós nos 
comunicamos bem / No olhar (mas esse olhar humano /fraterno / Mas o que 
diz respeito ao conteúdo / como eu já disse anteriormente / até por conta da 
linguagem técnica da disciplina / é... por não ter sido preparado para isso eu 
tenho a plena convicção de que não chego até ela (102) (POLICARPO, 
2010, p. 101) 

 Fica evidente através dos relatos ilustrados que o fato dos professores não 

possuírem conhecimento da língua de sinais os impossibilita desenvolver suas 

práticas pedagógicas de acordo com a necessidade que o ensino apresenta, 

causando sentimentos de desconforto e angústia. É extremamente importante que o 

professor compartilhe de uma língua com os alunos Surdos, uma vez que é por meio 

da língua que os saberes se constroem. A impossibilidade de se estabelecer uma 

comunicação efetiva com os alunos através da língua de sinais “desautoriza o 

professor a ocupar esse lugar de poder-saber que é constitutivo de sua identidade e 

que o torna angustiado; angústia essa que resulta de um não-saber ” (POLICARPO, 

2010, p. 80). 

 Silva e Pereira (2003) evidenciam os mesmos sentimentos em sua pesquisa, 

é possível observar isso através do relato da professora: As autoras referem: 
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[...] eu sinto não poder ajudar mais porque ficou limitado pra mim, também 
porque eu não sei a linguagem dos surdos, então é difícil. O que dificulta 
mesmo é isso, porque o L., o que eu percebo assim é um menino que tem 
capacidade NE pra crescer, aprender... eu senti, assim, que a classe 
começa a desenvolver, ele vai indo pra frente, então eu senti também essa 
dificuldade, daí ele perdeu um pouco o interesse... o que dificulta mesmo é 
não ter uma pessoa com ele pra ajudar, você entendeu... se tivesse uma 
professora que realmente soubesse falar, eu acho que ele iria embora” 
(SILVA; PEREIRA, 2003, p.12). 

 Através do relato supracitado percebe-se que a professora tem consciência 

da importância da língua na aprendizagem do aluno. Pode-se observar tal 

conscientização também nas respostas dos estudantes aqui investigados. 

Frente a estes resultados é possível constatar a ambiguidade entre a 

realidade das escolas e os desígnios legais vigentes na educação especial. Desta 

forma, é impossível deixar de apresentar neste estudo, o que regem alguns textos 

legais da modalidade dessa educação.  

A educação especial segundo o Art. 58 da LDBEN 9394/96, é entendida como 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino para educandos portadores de necessidades especiais, oferecendo quando 

necessário apoio especializado e visando atender as especificidades dos alunos.  

Este atendimento é realizado na classe ou em escolas de serviços especializados, 

sendo esse último necessário quando o aluno não apresentar condições de 

frequentar a classe comum das redes regulares de ensino. O Art. 59 da mesma lei, 

trás que os sistemas de ensino devem assegurar o ensino dos alunos com 

necessidades especiais13 (BRASIL, 1996). 

                                                             
13

 I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicas, para atender às 

suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 

do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo 

o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 

inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 

competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o 

respectivo nível do ensino regular. 
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O Art. 5º da Resolução CNE/CEB nº 2/01 de 11 de Fevereiro de 2001 

esclarece quais alunos se enquadram na definição daqueles que apresentam 

necessidades educacionais especiais, sendo estas: dificuldades ou limitações que 

não permitam que esse possa acompanhar as atividades, podendo ser essas de 

causas orgânicas específicas ou relacionadas a outras condições como disfunções 

ou deficiências; dificuldades nos momentos de comunicação fazendo com que esses 

necessitem da utilização de linguagem e códigos diferenciados, e alunos 

superdotados que também não acompanham o ritmo da sala devido à falta facilidade 

e agilidade na resolução das atividades propostas no dia a dia. 

 A análise destes documentos pressupõe que os professores que trabalham 

na esfera da educação especial, inclusive com alunos Surdos, deverão ter 

competência e qualificação para atuar na sua profissão. Para finalizar estas 

discussões, as reflexões de Miranda (2011) parecem pertinentes:  “o professor há de 

ser também um profissional voltado para as práticas sociais vigentes, dotado de uma 

consciência lúdica de sua realidade histórica e dos problemas dela emergentes” 

(p.33). 

 Mediante este fato, é coerente afirmar que a competência destas práticas não 

deve, de maneira alguma, ser de domínio de apenas alguns professores, mas sim, 

de todos aqueles que atuam na educação de Surdos. Para que isso se vislumbre 

cabe os esforços dos órgãos responsáveis em investir na formação de professores, 

além da iniciativa deles próprios, uma vez que necessitam desenvolver a 

consciência da responsabilidade e do compromisso em transformar a educação 

destas pessoas.  

Quadro 3 - Registro das opiniões dos sujeitos sobre a melhoria do ensino de Libras na Universidade– Inst. A 

PARTICIPANTE RESPOSTAS CATEGORIZAÇÃO FREQUÊNCIA 

1 
“...na minha opinião seria necessário pelo 
menos mais um semestre para uma 
melhoria no conhecimento.” 

CARGA HORÁRIA 
REDUZIDA 

68% 

2 
“...na minha opinião precisaria de mais 
tempo para se aprofundar no assunto.” 

3 

“...acho que deveria ter mais carga horária 
para aprofundar a cada dia para adquiri 
um aprendizado com qualidade e 
aproveitamento dia após dia.” 

4 “...ter mais um semestre de hora aula.” 

5 

“...deveria ser mais tempo a carga horária, 
que nos desse ferramentas necessárias 
para esse trabalhado e que não fosse 
ministrada esta aula com obrigação, mais 
sim como algo que realmente 



56 

 

transformasse a vida em 1º lugar a nossa 
e depois dos que estão a nossa volta.” 

6 

“... para mim precisa ter mais tempo de 
aula, aumentar a carga horária. Para me 
sentir preparada teria que haver essa 
disciplina em todos os semestres na 
faculdade.” 

7 “...aumentar mais horas na carga horária.” 

8 
“...a carga horária deveria ser aumentada, 
para assim os alunos terem oportunidade 
de aprender mais.” 

 

“...deveria ter mais aulas por semana, 
talvez um curso com certificação paralelo, 
valendo até como parte das horas 
complementares. Talvez no mesmo nível 
que o inglês é importante para o curso de 
letras.” 

10 

“...poderia melhorar mais se haver mais de 
um semestre, um semestre é muito pouco 
para quem vai trabalhar com algum tipo de 
deficiência.” 

11 

“...deveria ter mais um semestre, acho um 
semestre muito pouco para aprender tanto 
conteúdo, saímos da faculdade com 
noções de libras, não me sinto confortável 
para ministrar aulas, nem tão pouco 
preparada profissionalmente.”. 

12 

“...minha opinião precisamos ter uma 
disciplina com mais horas pois eu não me 
sinto preparada para adaptar um aluno de 
inclusão.” 

13 
“...a carga horária oferecida pela faculdade 
deveria ser maior.” 

14 
“...ter mais conhecimento no assunto e uma 

carga horária maior para aula de libras.” 

15 

“...na minha opinião deveria ter mais 
tempo, tudo é muito corrido, e de difícil 
adaptação, logo que começa o curso da 
mesma forma termina.” 
 

16 

“...ter mais um semestre, com visualização 
de instrumentos e práticas educacionais 
voltadas para esse público” 
 

17 

“...deveria ter mais tempo de aula, 2 x na 
semana, conversação, leitura de textos e 
mostrar objetos.” 
 

18 

“...na minha opinião deveria ter mais um 
semestre, cada semestre do curso não 
poderia falta a diciplina de libras, porque 
além de precisamos é uma matéria difícil 
mais a qual precisamos aprender muito 
porquê vamos usar em sala de aula.” 
 

19 
“...acho que precisaria ter mais carga 
horária.” 

20 
“...as aulas deveriam ser com mais 
práticas, ter mais exercícios práticos, eu 

POUCAS AULAS  
PRÁTICAS 

21% 
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fiquei interessada.” 
 

21 
“...ter mais práticas de conversação e uma 
dedicação maior por parte dos alunos.” 
 

22 
“...mais aulas práticas e menos teóricas 
com estudo do meio.” 
 

23 
“...mais aulas práticas e menos teóricas.” 
 

24 
“...o curso deveria ter mais aulas práticas 
para gravar os sinais.” 
 

25 

“...deveria ser um curso com mais aulas 
práticas que teóricas e que oferecesse 
estágios.” 
 

26 

“...acredito que poderíamos ter seminários 
e atividades que envolvessem a prática 
junto com a teoria diretamente com as 
pessoas com deficiência, no nosso caso o 
surdo.” 
 

FALTA DE 
CONTATO COM 

SURDOS 
11% 

27 
“...creio que seria ter mais prática com as 
pessoas que possuem essa deficiência.” 
 

28 

“ ... precisaria ter contato com o surdo e 
gostaria que os professores já formados 
nos anos anteriores que dão aula pra 
gente voltassem a estudar e fazer curso de 
libras.”  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 4 - Registro das opiniões dos sujeitos sobre a melhoria do ensino de Libras na Universidade – Inst. B 

PARTICIPANTE RESPOSTAS CATEGORIZAÇÃO FREQUÊNCIA 

1 

“...a quantidade de aulas oferecidas pela 
faculdade não é o suficiente para uma 
boa qualificação de um docente, quando 
nos referimos à dar aulas para alunos 
especiais.” 

CARGA HORÁRIA 
REDUZIDA 

64% 

2 
“...o ensino de libras deveria ter maior 
duração ...” 

3 
“...que tenha uma carga horária maior e 
mais semestres.” 

4 “...ter mais hora aula.” 

5 

“...mais aula\carga horária de libras na 
faculdade e cursos de libras serem mais 
divulgados e de mais acesso para a 
população" 

6 
“... que tenha mais aulas de libras na 
faculdade.” 

7 “...incluir mais horas na carga horária.” 

8 
“...as aulas não são suficientes, nós 
precisamos ter mais carga horária \ aulas 
para nos tornar profissionais 
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capacitados.” 

9 
“...aumentar a quantidade de aula ou  
semestre.” 

10 
“...tem que ser mais aprofundado com 
mais tempo de aula.” 

11 
“...minha opinião é que tenha mais horas 
de aula, pois o ensino de libras é muito 
importante por ter aulas práticas. 

12 
“...minha opinião é de maior carga horária 
para aprender melhor as aulas de libras.” 

13 “...maior duração do curso.” 

14 
“...devia ter mais carga horária para aula 
de libras.” 

15 
“...ter mais carga horária para aprofundar 
mais no conhecimento do ensino.” 

16 “...ter mais um semestre.” 

17 
“...ter um carga horária maior, ter 
equipamentos que favoreçam mais. 

18 
“...na minha opinião deveria ter mais um 
semestre, mais aulas, pois é uma aula 
prática, e outra teórica.” 

19 
 “...com certeza deveria ter mais 
quantidade de aulas, uma carga horária 
maior.” 

20 “...aumentar as atividades práticas.” 

 
 
 
 
 

POUCAS AULAS 
PRÁTICAS 

23% 

21 
“..deveria ter mais práticas de 
conversação.” 

22 
“...acho que melhora\ria de tivesse mais 
aulas práticas.” 

23 
“...na minha opinião deveria ter mais 
aulas práticas e menos teóricas.” 

24 “...mais aulas práticas.” 

25 
“...deveria ter mais aulas práticas que 
teóricas na disciplina de libras. 

26 
“...deveria ter maior direcionamento para 
a educação e maior prática durante as 
aulas.” 

27 
“...poder colocar em prática com os 
portadores com deficiência auditiva ou 
surdez.” 

FALTA DE CONTATO 
COM SURDOS 

13% 28 
“...é necessário entrar em contato com 
alunos surdos para interagir e aprender.” 

29 “...precisaria praticar com os surdos.” 

30 
“...na minha opinião deveria ter contato 
na prática com pessoas surdas.” 

Fonte: Elaborado pela autora 

De acordo com os dados obtidos por meio das opiniões dos sujeitos sobre a 

melhoria do ensino de Libras nas universidades, observou-se que:  
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Instituição A 

 19 participantes relataram que para a melhoria do ensino de Libras na 

universidade seria necessário um aumento das horas na carga horária no 

curso, sendo a categoria mais apontada pelos estudantes. 

 6 participantes ressaltaram a necessidade de haver mais aulas práticas. 

 3 participantes assinalaram a necessidade da disciplina proporcionar um 

possível contato com o Surdo.  

Instituição B 

 19 participantes relataram que para a melhoria do ensino de Libras na 

universidade seria necessário um aumento das horas na carga horária no 

curso, sendo a categoria mais apontada pelos estudantes. 

 7 participantes ressaltaram a necessidade de haver mais aulas práticas. 

 4 participantes assinalaram a necessidade da disciplina proporcionar um 

possível contato com o Surdo. 

 O primeiro recorte a ser analisado foi a categoria Carga horária, os excertos 

que se sobressaíram foram proferidos por 19 participantes da instituição A (Quadro 

4) e 19 participantes da instituição B (Quadro 5). Optou-se por descrever a seguir 

apenas alguns excertos selecionados da categoria em questão, uma vez que se 

repetem com regularidade. Os participantes foram indagados para responder à única 

questão aberta do questionário: Qual a sua opinião para a melhoria do ensino de 

Libras na universidade? 

 [E1]
14

 

 P1-A 

 “... na minha opinião seria necessário pelo menos mais um semestre para 

uma melhoria no conhecimento.” 

 [E2] 

 P3-A 

                                                             
14

A elucidação (E1, 2, 3...) significa excerto e (P1, 2, 3...) significa participante. 
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 “...acho que deveria ter mais carga horária para aprofundar a cada dia para 

adquiri15 um aprendizado com qualidade e aproveitamento dia após dia.” 

 [E3] 

 P5-A 

“...deveria ser mais tempo a carga horária, que nos desse ferramentas 

 necessárias para esse trabalhado e que não fosse ministrada   esta aula  com 

obrigação, mais sim como algo que realmente transformasse a vida em 1º 

lugar a nossa e depois dos que estão a nossa  volta.” 

 [E4] 

 P8-B 

 “...as aulas não são suficientes, nós precisamos ter mais carga horária \  aulas 

para nos tornar profissionais capacitados.” 

 [E5] 

 P11-B 

 “...minha opinião é que tenha mais horas de aula, pois o ensino de libras é 

 muito  importante por ter aulas práticas. 

 [E6] 

 P15-B 

 “...ter mais carga horária para aprofundar mais no conhecimento do ensino.” 

 Analisando os excertos é possível observar que os estudantes consideram a 

Carga horária como fator determinante para melhoria do ensino de Libras na 

universidade. Percebe-se através do enunciado de P8-B a importância em adquirir 

conhecimentos que os possibilitem transformá-los em profissionais mais capacitados 

ao dizer: “...as aulas não são suficientes, nós precisamos ter mais carga 

horária/aulas para nos tornar profissionais capacitados. Para analisar este recorte 

cabe se apropriar de Padilha (2009, p. 114) em que sustenta que “só o 

conhecimento cada vez mais apurado pode oferecer autonomia aos professores, é 

urgente que os professores sejam autônomos, no sentido de um trabalho coletivo 

eficiente e científico”. 

                                                             
15

 Os excertos foram transcritos na íntegra, sem qualquer alteração gramatical. 
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 Neste sentido, espera-se que os estudantes adquiriram na graduação 

capacidades para perceber as necessidades de seus alunos Surdos, assim como 

em avaliar se o processo educativo destes alunos está sendo desenvolvido de forma 

positiva, além da necessidade em adquirir capacidade para atuar em equipe. Isso 

porque é impossível obter resultados satisfatórios na área educacional quando se 

trabalha individualmente. O professor deve contar com a participação de diferentes 

membros da comunidade escolar envolvidos neste processo, como coordenadores, 

gestores, funcionários e família. 

 Observa-se também que a busca pela modificação de si próprio, atrelada ao 

discurso de transformação da prática pedagógica, emerge nas formulações postas 

por P5-A ao descrever as palavras: “...transformasse a vida em 1º lugar a nossa”.  É 

interessante notar que P5-A reconhece a necessidade de se apropriar de uma 

prática pedagógica diferenciada para trabalhar com o aluno. Ao dizer “... e depois 

dos que estão a nossa volta”, ele permite entrever que possui a plena convicção que 

a compreensão dos saberes possibilita transformar a realidade escolar deste aluno. 

Pode-se considerar este excerto um ponto importante, uma vez que nem todo 

professor quer assumir a necessidade de alterar velhos discursos e quebrar 

barreiras que possibilitem o acesso à informação.  O que indicaria mudanças da sua 

prática educativa.  

 Para compreender o que vêm a ser prática educativa, Padilha (2009, p. 117) 

ensina que “... a prática educativa refere-se a uma realidade concreta e supõe 

condições de produção da compreensão desta realidade e os diferentes graus de 

consciência que podemos ter diante dela”. Não basta ao professor apenas criar 

diferentes práticas de ensino, ele tem que desenvolver interpretações sobre estas 

práticas, levantando inquietações acerca “do que” pratica, “por que” prática e “para 

quem”.  Para Padilha lutar pela valorização do conhecimento como direito humano e 

da escola significa lutar pela formação aprofundada dos professores. Os professores 

precisam batalhar pelo direito de conhecer profundamente “o que querem”, “por que 

querem” e “para que querem”.  

A autora segue esclarecendo que essa luta refere-se, sobretudo, a uma 

“educação para além do capital”. Isso significa que de forma alguma essa luta deve 

pertencer apenas aos órgãos políticos e administrativos responsáveis. Ela deve 

fazer parte do interesse dos próprios professores, ou seja, o professor precisa 
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querer se apropriar do conhecimento e atuar como parte deste processo de 

valorização, e isto têm a ver com os anseios de cada um. 

 Retomando, o segundo recorte analisado foi a categoria Poucas aulas 

práticas. Os excertos a seguir foram proferidos por seis estudantes da instituição A e 

sete da instituição B. Devido a frequentes repetições também serão descritos 

apenas alguns excertos selecionados da categoria em questão, demonstrados a 

seguir. 

 [E7] 

 P20-A 

 “...as aulas deveriam ser com mais práticas, ter mais exercícios práticos, eu 

fiquei interessada.” 

 [E8] 

 P21-A 

“...ter mais práticas de conversação e uma dedicação maior por parte dos 

alunos.” 

 [E9] 

 P21-B 

 “... deveria ter mais práticas de conversação.” 

 [E10] 

 P22-B 

 “... acho que melhoraria de tivesse mais aulas práticas.” 

 [E11] 

 P23-B 

 “...na minha opinião deveria ter mais aulas práticas e menos teóricas.” 

Observa-se na materialidade posta que os participantes atribuem um valor 

significativo à prática da língua. A importância da prática na formação acadêmica é 

enfatizada no enunciado de P23-B“... na minha opinião deveria ter mais aulas 

práticas e menos teóricas.” Excerto que se apresenta em consonância com os 

achados escritos de Saviani (2007). 

[...] A prática é a razão de ser da teoria, o que significa que a teoria só se 
constituiu e se desenvolveu em função da prática que opera, ao mesmo 
tempo, como seu fundamento, finalidade e critério de verdade. A teoria 
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depende, pois, radicalmente da prática. Os problemas que ela coloca são 
postos pela prática e ela só faz sentido enquanto é acionada pelo homem 
como tentativa de resolver os problemas postos pela prática. Cabe a ela 
esclarecer a prática, tornando-as coerente, consistente, consequentemente 
eficaz (SAVIANI, 2007, P. 108). 

 O fato da maioria dos estudantes atribuírem uma importância expressiva à 

prática da língua pode estar relacionado aos conhecimentos adquiridos sobre as 

abordagens educacionais metodológicas na educação de Surdos. Uma vez que se 

presume que ao adquirirem conhecimentos sobre abordagem bilíngue e seus 

aspectos positivos na educação de Surdos, estes estudantes tenham compreendido 

a necessidade em adquirir a fluência da língua.  

 Considera-se o bilinguismo um ponto indispensável a ser contemplado na 

disciplina, sobretudo, no curso de pedagogia, uma vez que parte destes estudantes 

possivelmente irá atuar diretamente na educação de crianças Surdas. A questão do 

bilinguismo na formação dos professores através do curso de pedagogia, também é 

elucidada na forma de decreto, como se pode observar: 

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 
bilíngue (BRASIL, 2005). 

 Ao analisar os excertos é possível notar que os estudantes possuem 

consciência sobre a necessidade da língua de sinais no processo de ensino 

aprendizagem do aluno Surdo.  A consciência é produzida no social e se organiza a 

partir das relações que os homens estabelecem entre si, através de uma atividade 

sígnica mediada pela linguagem. Os signos se constituem em instrumentos que, 

atuando internamente no homem, incitam transformações internas (FREITAS, 2000). 

É certo afirmar que os estudantes precisam ter oportunidades de vivenciar 

novos conceitos para aprender a língua. Isso certamente revela a necessidade de 

buscar conhecimentos fora da esfera acadêmica, seja por intermédio de cursos de 

extensão nas federações e escolas de Surdos e, principalmente no contato (no 

relacionar-se) com estas pessoas, ou seja, em situações em que o aprendizado da 

língua se constitua por meio de um contexto diferenciado.  

Sobre este ponto Neves (2011) contribui com suas reflexões: 

[...] O que os alunos ouvintes necessitam é de oportunidades para 
apropriarem-se de novos conceitos no fluxo da própria comunicação em 
LIBRAS. Ao possibilitarmos aos alunos se expressarem e lançarem mão 
dos sentidos e experiências em situações dialógicas para elaborarem seu 
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saber linguístico, abrimos a possibilidade de transformar o saber já 
consolidado sobre a língua (NEVES, 2011, p. 99). 

Atribuída a devida importância à prática da língua de sinais emerge outro 

desafio no âmbito acadêmico. O de oferecer também aos estudantes subsídios 

teóricos para que formulem plena consciência da importância da linguagem na 

construção dos conhecimentos.  

Para justificar essa afirmativa, o que diz Lacerda (1998) parece pertinente: 

É pela linguagem e na linguagem que se podem construir conhecimentos. É 
aquilo que é dito, comentado, pensado pelo sujeito e pelo outro, nas 
diferentes situações, que faz com que os conceitos sejam generalizados, 
sejam relacionados, gerando um processo de construção de conhecimentos 
que vai interferir de maneira contundente nas novas experiências que este 
sujeito venha a ter. Ele se transforma através desses conhecimentos 
construídos, transforma seu modo de lidar com o mundo e com a cultura e 
essas experiências geram outras, num movimento contínuo de 
transformações e desenvolvimento. A mediação semiótica (mediação que 
se dá através dos sinais e das palavras, etc.) é que permite também a 
incorporação do sujeito ao meio social e, como consequência, a apropriação 
deste (p. 38-39). 

A linguagem assume papel central na constituição do sujeito. É nela, por ela e 

com ela que “ nos tornamos humanos, nos apropriamos da cultura circundante e 

temos acesso aos conhecimentos construídos ao longo da história da humanidade ” 

(LACERDA, 1998, p.38). 

Embora a ideia de conscientizar os estudantes sobre a necessidade da 

linguagem e em dominar a língua de sinais tenha sido defendida nesta pesquisa, a 

literatura aponta que no cotidiano escolar a grande maioria dos professores não 

sabe se comunicar com seus alunos Surdos por meio da língua. Estas evidências 

podem ser vistas através do número robusto de participantes (estudantes e 

professores) investigados nos estudos detalhados a seguir: 

Guarinello et. al. (2006) investigaram 36 professores de uma escola de ensino 

regular do estado do Paraná. O estudo relatou, dentre outras questões, as opiniões 

dos professores sobre as soluções para a realização do trabalho com o aluno Surdo, 

os dados demonstraram que: 

 63% dos professores ressaltaram a necessidade de um maior entrosamento 

entre os professores do ensino regular e dos Centros de Atendimento 

Especializados; um comprometimento maior de toda a comunidade escolar; 

turmas menores, avaliação diferenciada  (principalmente nas produções 

escritas); hora-atividade complementar para preparar aula para o aluno Surdo; 
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estímulo à leitura; apoio à família e também a importância de o aluno conviver 

com Surdos fluentes em língua de sinais.  

 33,3% dos professores assinalaram a necessidade de conhecer a Libras 

enfatizando a necessidade do oferecimento de cursos gratuitos. 

 58,8% dos professores opinaram que a solução para a realização do trabalho o 

aluno Surdo seria a presença de um intérprete na sala de aula 

 58,8% dos professores ressaltaram a necessidade de formação continuada. 

 22,8% dos professores sugeriram a elaboração de material apropriado para 

apoiar as aulas. 

 19,4% dos professores propuseram aulas de reforço no contra turno ou 

professor de apoio em todas as disciplinas.  

Pode-se notar que para estes professores as principais dificuldades estão 

vinculadas ao processo de ensino aprendizagem dos alunos, ao conhecimento 

prático da Libras, e ao conhecimento sobre estratégias de trabalho e dificuldades de 

interação.  

Outro estudo realizado por Almeida (2012) em que investigam 40 alunos do 

curso de pedagogia em uma universidade do Paraná também apresenta dados 

parecidos. Com o intuito de analisar a opinião dos estudantes sobre quais conteúdos 

consideram mais importantes na disciplina de Libras, os autores concluíram que: 

 25% das respostas eram referentes a conteúdos práticos que englobam a 

aprendizagem da língua de sinais. 

 7,5%se referiam ao estudo da história e cultura dos Surdos 

 5% à Metodologia e estratégias de ensino 

 5% à avaliação 

 5% à Didática 

 5% ao atendimento de alunos Surdos em sala de aula 

 2,5% dos conteúdos se referiam à adaptação curricular 

As evidências encontradas na literatura, embora com nuances, são 

semelhantes às apresentadas nesta pesquisa, uma vez que as opiniões dos 

estudantes aqui investigados demonstram grande expectativa quanto à 



66 

 

aprendizagem da língua. Considera-se este um fator relevante, pois indica que a 

língua de sinais vem conquistando seu merecido status no ambiente acadêmico. 

Retomando, o terceiro recorte analisado foi a categoria Falta de contato com 

os Surdos, os excertos foram proferidos por três participantes da instituição A e 

quatro da instituição B, mostrados a seguir: 

[E12] 

P26-A 

“...acredito que poderíamos ter seminários e atividades que envolvessem a 

prática junto com a teoria diretamente com as pessoas com deficiência, no 

nosso caso o surdo.” 

[E13] 

P27-A  

“...creio que seria ter mais prática com as pessoas que possuem essa 

deficiência.” 

[E14] 

P28-A 

“ ... precisaria ter contato com o surdo e gostaria que os professores já 

formados nos anos anteriores que dão aula pra gente voltassem a estudar 

 e fazer curso de libras.” 

[E15] 

P27-B 

“...poder colocar em prática com os portadores com deficiência auditiva ou 

surdez.” 

[E16] 

P28-B 

“...é necessário entrar em contato com alunos surdos para interagir e 

aprender.” 

[E17] 

P29-B 

“... precisaria praticar com os surdos.” 

[E18] 

P30-B  
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“...na minha opinião deveria ter contato na prática com pessoas”. 

Nos recortes em questão fica evidente que os participantes consideram que o 

desenvolvimento da prática está diretamente relacionado ao contato com o Surdo, 

(no relacionar-se) conforme aparece no enunciado de P26-A “...acredito que 

poderíamos ter seminários e atividades que envolvessem a prática junto com a 

teoria diretamente com as pessoas com deficiência, no nosso caso o surdo.” Para 

entender a necessidade que P26-A apresenta,  o estudo de Nascimento e Bezerra 

(2012) chama atenção. Os autores atentam para importância dos estudantes 

vivenciarem no curso de pedagogia situações que permitam a interação entre 

professor Surdo, professor ouvinte e alunos ouvintes, permitindo que se apropriem 

de um aprendizado constituído por diferentes materialidades linguísticas, como 

explicam: 

Esse movimento dialógico-polifônico constituído pelo encontro de vozes 
incorporadas em diferentes materialidades linguísticas coloca em cena um 
jogo de alteridade, de encontro de diferentes sujeitos no ensino dessa 
língua.: o professor Surdo posicionado como sujeito enunciador e autônomo 
em sua língua, o professor ouvinte como parceiro nesse processo de 
interação e os alunos ouvintes como auditório social que anunciam o 
aprender, ao expressar as dificuldades de produção articulatória dessa nova 
língua e ao procurar encontrar nesse processo de aprendizagem esse outro 
que, até então, parecia tão distante e estranho: o Surdo (NASCIMENTO; 
BEZERRA, 2012, p.87). 

Não é comum as universidades adotarem o esquema de dupla docência na 

disciplina de Libras. Considera-se essa versão positiva, uma vez que permite 

estabelecer um diálogo que é constituído no espaço da sala de aula entre o sujeito 

Surdo e o ouvinte, além de existir “a possibilidade de reconhecer o outro como 

sujeito sócio-histórico-cultural e de imersão nessa constituição subjetiva desse outro, 

há parceria, diálogo de histórias, de cultura, de discursos, de vozes” (NASCIMENTO; 

BEZERRA, 2012, p. 88). 

Retomando, percebe-se que o excerto falta de contato com o Surdo vêm 

atrelado ao sentimento de insatisfação em relação ao professor que ministrou a 

disciplina, conforme emergem as formulações postas por P28-A “... precisaria ter 

contato com o surdo e gostaria que os professores já formados nos anos anteriores 

que dão aula pra gente voltassem a estudar e fazer curso de libras. Esse enunciado 

incita refletir a importância de um continuum na formação do professor, visando 

superar “o pensamento de que ser professor resulta, prioritariamente, dos momentos 

formais vivenciados por esse profissional, concentrando-se da formação inicial e nos 
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cursos de curta duração” (VICTOR, 2011, p. 94).  O que não se sabe é se P28-A, 

atribui a falta de preparo do professor que lecionou a disciplina à metodologia 

utilizada nas aulas, ou ainda, ao fato de considerar que o professor possui um fraco 

domínio da língua.  

Sobre este ponto Albres (2012) esclarece: 

Até o presente momento, no Brasil, os professores de Libras tiveram pouco 
acesso às discussões teórico-metodológicas na área de ensino de segunda 
língua. Isso aconteceu pelo menos por três fatores: primeiro, devido à falta 
de espaço acadêmico para esse tipo de discussão/formação que fosse 
acessível linguística e culturalmente a essa comunidade; segundo, pela 
concepção inadequada de que para se ensinar uma língua basta ser 
proficiente ou falante nativo dela e; terceiro, pela crença de que as 
pesquisas e metodologias de ensino de línguas orais não poderiam auxiliar 
a reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem de línguas de 

modalidade viso-gestual como a Libras (ALBRES, 2012, p. 18). 

 É comum os professores de Libras recorrerem também a experiências que 

tiveram anteriormente como alunos, ou ainda, às relações com os seus pares, outros 

professores de Libras mais experientes, o que os leva frequentemente a basearem 

seus saberes de aplicação de ensino em práticas pouco orientadas (ALBRES, 

2010). 

 Em se tratando da necessidade dos alunos vivenciarem um contato com as 

pessoas com deficiência, vale destacar a pesquisa de Martins (2011). O pesquisador 

procurou obter (dentre outros objetivos) opiniões de estudantes a respeito da 

formação inicial. As opiniões dos estudantes foram referentes às disciplinas de 

educação especial e a de Libras. Os resultados apontaram que:   

 Durante as aulas, os alunos sentem necessidade de vivenciar a prática 

empreendida nas escolas (contato com a deficiência). 

 Embora fossem transmitidas informações relevantes, as disciplinas serviram 

apenas para oferecer uma noção introdutória do tema, havendo a 

necessidade de um aprofundamento maior. 

 A carga horária oferecida na disciplina foi insuficiente para aprofundar os 

conteúdos. 

Foi observado que na opinião de 58,8% dos estudantes investigados a 

disciplinas foram consideradas muito boas, 7% classificaram-nas como boas, 28,7% 

proveitosas, enquanto 12,5% dos estudantes consideraram  regulares.  
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 Quadro 6. Registro das respostas dos estudantes referentes às três frases  sinalizadas.   

Fonte: Elaborado pela autora. 

Participantes 1ª frase 

Ontem escola eu ir. 

2ª frase 

Libras você 

precisar estudar. 

3ª frase 

Aluno Surdo você ter? 

    

 Respostas Respostas Respostas 

1 Ontem eu fui para 

escola 

Você...........estudar Crianças surdas você e eu 

2 Você vai para escola Você Crianças surdas você 

conhece  

3 Eu vou para escola Você muito Você eu 

4 Eu gosto estudar Você estudar (não respondeu) 

5 Ontem fui estudar Você estudar Você 

6 Eu fui para escola 

estudar 

Você qualquer jeito Ouvi eu e você  

7 Eu sigo estudar escola Você estudar amanhã Pequenos ouvir você e eu  

8 Eu escola estudar Você..............estudar Crianças.............você. 

9 Eu vou para casa Você estudar muito 

hoje 

Ouvintes você e eu somos. 

10 Ontem eu fui para 

casa estudar 

Você trabalhar muito Crianças pequenas surdo-

mudo você e eu. 
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Ao analisar as respostas da 1ª frase observa-se que apenas o participante 1 

respondeu corretamente. Sendo que nessa frase o marcador de tempo “ontem” foi 

identificado apenas pelos participantes 5  e 10. Na gramática da Libras os verbos 

têm a flexão em três tempos: presente, passado e futuro. A ordem preferencial das 

sentenças que no português é sujeito, verbo e objeto (SVO) na Libras são comuns 

as sentenças objeto, verbo e sujeito (OVS), ou objeto, sujeito e verbo (OSV) 

(FELIPE, 2007). 

Em relação ao verbo “ir” pode-se observar que quatro estudantes o 1, 5, 6 e 

10 conseguiram identificá-lo na marcação correta, ou seja, no tempo futuro “fui”, o 

que demonstra as dificuldades dos estudantes em relação à marcação do tempo 

verbal. A marcação do tempo verbal nas línguas de sinais é expressa por meio de 

morfemas, o que significa que não acontece como na língua portuguesa 

(QUADROS, 2009). 

Existe uma escassez de estudos brasileiros relacionados à aquisição da 

língua de sinais por ouvintes, sendo mais comum encontrar na literatura pesquisas 

destinadas a população de Surdos. Em geral, os resultados das pesquisas com 

Surdos fazem referência à influência da língua de sinais na produção da escrita, e 

advertem para a importância da criança adquirir a língua nos primeiros anos de vida 

para que seja facilitado o acesso à língua portuguesa. 

Dentre os poucos estudos relacionados ao ensino da língua de sinais para 

ouvintes vale destacar a pesquisa realizada por Neves (2011) em que analisa 

recursos didáticos desenvolvidos em aulas de Libras para ouvintes. A autora 

observou uma evolução dos estudantes ao término da disciplina, uma vez que os 

estudantes tiveram um maior desenvolvimento no que diz respeito ao uso de três 

propriedades gramaticais da língua: iconicidade, simultaneidade e expressão facial. 

Certamente estes resultados não podem ser comparados aos desta pesquisa, pelo 

fato de se tratar de estudantes que eram intérpretes, ou seja, estudantes que tinham 

fluência da língua e estavam fazendo curso de pós-graduação. 

No que se refere a estudos sobre marcação de tempo verbal por Surdos 

sinalizadores brasileiros vale destacar a pesquisa realizada por Crato e Cárnio 

(2010). Os autores sinalizam que os 18 Surdos que participaram desse estudo 

utilizaram adequadamente os marcadores de tempo em boa parte das frases 

apresentadas em Libras.  Por outro lado, eles apresentaram grandes dificuldades 

em marcar o tempo nas frases na língua portuguesa escrita.  De acordo com a 
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literatura, o fato do Surdo sofrer um atraso na aquisição da língua de sinais pode 

tornar lento o processo de aquisição da escrita, o que justifica os dados da pesquisa 

das autoras supracitadas, uma vez que os participantes do estudo possuíam uma 

defasagem escolar significativa, variando entre a 3ª e 6ª série do ensino 

fundamental, com idade entre 15 a 23 anos.  

Retomando as análises, em relação à identificação do pronome pessoal “eu” 

oito sujeitos o  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10   responderam acertadamente. Este alto índice 

de certa forma já era esperado, uma vez que este sinal é utilizado gestualmente de 

forma habitual para indicar a pessoa do discurso, assim como acontece também na 

Libras, não havendo marcação de gênero. No caso da frase apresentada o pronome 

foi empregado na primeira pessoa do singular (EU), podendo ser dual (NÓS-2), trial 

(NÓS-3), quatrial (NÓS-4) e plural (NÓS-GRUPO,NÓS/NÓS-TOD@S) (FELIPE, 

2007). 

Percebe-se que apenas três sujeitos o  1, 2 e 3  conseguiram identificar o 

sinal da palavra “escola”. Este número é considerado baixo, uma vez que o 

ambiente de trabalho destes estudantes será a escola esperava-se ao menos que 

soubessem identificar seu sinal. 

 Referente à frase feita pela pesquisadora Libras você precisar estudar 

observa-se que nenhum dos participantes conseguiu responder acertadamente a 

questão, tampouco a palavra “Libras” foi identificada por eles. Entretanto, todos os 

participantes foram capazes de identificar o pronome pessoal “você”. Possivelmente 

isso pode ter acontecido por se tratar de um sinal usado no dia a dia de maneira 

gestual, assim como ocorre com o sinal do pronome “eu”, discutido anteriormente. 

Neste caso, o pronome foi utilizado na segunda pessoa do singular, podendo ser 

também dual (VOCÊ-2), trial (VOCÊ-3), quatrial (VOCÊ-4) e plural (VOCÊ-GRUPO, 

VOCÊS/VOCÊS) (FELIPE, 2007). 

Seis dos participantes identificaram o sinal do verbo “estudar” o  1, 4, 5, 7, 8, 

e  9.   É possível que este sinal tenha sido enfatizado muitas vezes durante as aulas 

pela professora. 

Quanto ao verbo “precisar” também presente na frase, nota-se que não foi 

identificado por nenhum participante. Provavelmente este verbo pode não ter sido 

utilizado no contexto das aulas comparativamente ao verbo estudar. Esse não 

reconhecimento também pode ter ocorrido pelo fato dos alunos não praticarem a 

língua cotidianamente com os Surdos, o que facilita o esquecimento dos sinais 
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aprendidos. Isso porque ao conviverem com as pessoas Surdas a partir “... da 

interação em espaços de ensino sistematizado de Libras é que o aluno pode 

processualmente se apropriar de diferentes formas de se expressar e dos possíveis 

sentidos pretendidos e fluidos nos signos” (NEVES, 2011, p. 97). 

A literatura também aponta que grande parte dos erros apresentados na 

aquisição de uma segunda língua ocorre pelo fato dos sujeitos se basearem na 

estrutura gramatical da sua primeira língua. Isso reforça a ideia de enfatizar o 

aprendizado das regras gramaticais da língua de sinais, que, conforme dito 

anteriormente, são diferentes às da língua portuguesa.  

 Continuando as análises, observa-se nas respostas referente à frase Aluno 

Surdo você ter? que nenhum dos estudantes respondeu corretamente, e que um 

deles, o participante  4  não respondeu,  revelando o déficit no aprendizado. 

Os estudantes 1, 2, 8 e 10  interpretaram o sinal de  “alunos” como “crianças”, 

sendo que o participante  7  identificou este sinal como “pequeno”.  Estes erros 

podem indicar que os estudantes seguiram pistas visuais na tentativa de acertar a 

questão.  

Nove estudantes conseguiram identificar o pronome pessoal  “você”  na frase, 

isso possivelmente pode ter ocorrido por também se tratar de um sinal utilizado 

corriqueiramente para indicar a pessoa de maneira gestual. 

 Os estudantes  1, 2 e 3  identificaram o sinal da palavra “Surdo”, embora a 

tenham traduzido no plural, como pode ser observado nas respostas dos 

participantes 1 e 2.  Entretanto, o participante 10 utilizou a expressão “surdomudo”. 

A literatura atual apresenta que esta expressão é inapropriada e considera-se 

importante que o estudante adquira os conhecimentos sobre as terminologias 

adequadas ainda na graduação.  

Em relação à terminologia, Ramos (2005 apud Strobel 2008) esclarece: 

[...] as comunidades de surdos de todo o mundo passaram a ser 
comunidades culturais (...) "falantes" de uma língua própria. Assim, mesmo 
quando não vocaliza, um surdo pode perfeitamente "falar" em sua Língua de 
Sinais, não cabendo a denominação SURDOMUDO (p. 34). 

Retomado, percebe-se que da mesma forma do verbo “precisar”, o “ter” 

também não foi reconhecido por nenhum dos participantes.  

Em síntese, não houve desempenho nas respostas dos participantes quanto 

às frases apresentadas no uso de flexão verbal no tempo presente, nem em relação 
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às apresentadas no passado, sendo que os sinais dos pronomes pessoais “eu e 

você”  foram os mais reconhecidos, seguido do verbo “estudar”.  

Estes resultados encontram consonância com as suas respostas, uma vez 

que  93% da instituição A  e  90%  da  instituição  B (Quadro 3)  responderam que 

não se sentem capacitados para atuar com o aluno Surdo.  

Como se vê, é utopia considerar que a disciplina de Libras prepara estes 

profissionais para atuar na educação de Surdos. Pode-se evidenciar que os 

documentos oficiais que prescrevem professores capacitados e especializados para 

atuar na modalidade da educação especial se distanciam bastante da realidade, 

uma vez que os dados aqui apresentados indicam sinais de um baixo domínio da 

língua destes estudantes.  

Estes dados sugerem que ainda existe um longo percurso a ser trilhado na 

busca de uma versão adequada da disciplina de Libras no ensino superior, 

especificamente, no curso de pedagogia. Desta forma é de extrema relevância 

pesquisas voltadas para investigar os gestores dos cursos, como por exemplo, 

coordenadores e diretores de área, no intuito de analisar como concebem a 

disciplina de Libras, ou ainda, em que se fundamentam para a inserção da carga 

horária e o período em que a disciplina é oferecida. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal desta dissertação foi o de analisar os conhecimentos 

adquiridos pelos estudantes de pedagogia na disciplina de Libras. Foram elencados 

os conteúdos, a estrutura da disciplina e os sentimentos dos estudantes quanto ao 

seu preparo para atuar na educação de alunos Surdos. 

Considera-se que os objetivos propostos nesta investigação foram 

alcançados, uma vez que a análise do corpus revelou que os conhecimentos 

adquiridos pelos participantes englobaram conteúdos teóricos como as causas, 

graus e período de ocorrência da surdez, assim como os sentimentos dos 

estudantes frente à falta de preparo para atuar com os alunos Surdos. 

As análises empreendidas apontam também as opiniões assumidas no que 

diz respeito à melhoria do ensino de Libras na universidade, em que foi possível 

evidenciar algumas regularidades enunciativas, tais como: a necessidade de 

ampliação da carga horária da disciplina, maior quantidade de aulas práticas e a 

necessidade de entrar em contato com o Surdo (no relacionar-se) para o 

aprendizado da língua. 

Os dados permitiram visualizar, ainda, através da aplicação do 2º instrumento 

(Apêndice 2)  se parte dos estudantes seria capaz de identificar frases em Libras. O 

material assinalou pouco conhecimento na aquisição da língua, indicando um 

desempenho pequeno nas respostas dos participantes quanto à identificação das 

frases apresentadas, sendo os sinais dos pronomes pessoais “eu e você” os mais 

reconhecidos, seguido do verbo “estudar”.  Entretanto, foi possível observar que os 

estudantes entendem que este “não-saber”  está justamente atrelado à carga horária 

oferecida no curso e à necessidade de maior quantidade de aulas práticas. 

Considerou-se a aplicação deste instrumento insuficiente para analisar se estes 

estudantes são capazes de atuar com alunos Surdos,  o objetivo da sua aplicação 

foi o de descobrir vestígios na comunicação destes sujeitos.  

Apesar destas comprovações considera-se um ponto positivo o fato dos 

estudantes apontarem a necessidade de haver mais aulas práticas na disciplina, 

pois, sugere que adquiriram consciência sobre a importância da comunicação 

através da língua de sinais com o aluno Surdo, o que demonstra reconhecerem o 

papel que a língua ocupa no contexto educacional e social. 
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À luz dos resultados encontrados no presente estudo, cabe ainda incitar duas 

questões: Seria possível o curso de pedagogia proporcionar aos estudantes um 

conhecimento prático da língua de sinais? Como reorganizar os cursos de 

pedagogia de maneira a contemplar a formação docente para o trabalho com o 

aluno Surdo em diferentes contextos educacionais? 

Qualquer resposta frente aos limites dos resultados apresentados aqui pode 

parecer pretensiosa, por isso, torna-se extremamente importante o continuum de 

pesquisas que busquem maior clareza a respeito dos conhecimentos envolvendo o 

ensino de Libras na educação superior. 

Corroborando a literatura revisada, os dados do presente trabalho sem dúvida 

possibilitam repensar a necessidade de uma transformação nos currículos de 

pedagogia. As análises sugerem, sobretudo, a ampliação da carga horária na 

disciplina indicando a importância de sedimentar a formação de professores a partir 

de um contexto teórico-prático consistente, e assim, possibilitando proporcionar 

subsídios para que estes profissionais desenvolvam seus saberes de forma a 

superar adaptações sem reflexões e sem significados no cotidiano da sala de aula. 

Adaptações estas que certamente não contribuem para o processo educacional do 

aluno Surdo. 

 Considerando a carência de dados sistematizados referentes ao ensino de 

Libras na educação formal (universidade), sobretudo com a população de 

estudantes, buscar-se-á divulgar os dados desta investigação por meio de 

publicações, pois, a expectativa que emerge com esta pesquisa é a de que estes 

dados sejam considerados principalmente por aqueles que organizam o currículo 

nos cursos de licenciatura em pedagogia. 

Em síntese, o que também se espera dos cursos de pedagogia é um modelo 

que estabeleça relação efetiva entre a disciplina de Libras e o cotidiano da sala de 

aula, a fim de que o professor consiga adaptar-se à realidade escolar e às 

necessidades que o mercado atual apresenta.   
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ANEXO A – Modelo da Carta de Informação ao Sujeito de Pesquisa 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 

 

Convido-os a participar de uma pesquisa e para isto é importante que a Sr. (o) 

leia atentamente este texto e se for da sua vontade autorize a realização deste 

estudo e a publicação dos dados.  

Será realizado um questionário com o objetivo de identificar questões 

relativas à formação do professor para o trabalho com Surdos.  

Não haverá despesas pessoais para participar dessa pesquisa e é importante 

dizer que quando os resultados da pesquisa forem divulgados, a identidade dos 

participantes não será revelada. Em qualquer etapa desse estudo, você poderá 

desistir da participação. Se, por acaso, você tiver alguma dúvida sobre a ética da 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

 

 

______________________________                

 Raquel Aparecida Lopes                                      

Universidade Presbiteriana Mackenzie                           
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ANEXO B – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pais ou responsáveis pelo Sujeito de Pesquisa 

 

 Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Um olhar 

sobre o ensino de Libras na formação inicial em pedagogia: utopia ou realidade? 

Este estudo se propõe a analisar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes na 

disciplina de Libras nos cursos de licenciatura em Pedagogia, os dados serão 

coletados in locus a partir de 1 questionário semi estruturado elaborado pelo 

pesquisador e não oferece risco algum aos participantes. 

 Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao pesquisador responsável 

para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de 

retirar a permissão de participar do estudo a qualquer momento, sem penalidade ou 

prejuízo. As informações coletadas serão analisadas com conjunto com a de outros 

participantes e será garantido sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 

questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o 

pesquisador responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação 

do local da coleta de dados. 

 Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino 

– 1º andar. 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

 Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive 

foram esclarecidas pelo pesquisador responsável. Estou ciente que a participação é 

voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros 
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esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da 

mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

Nome do responsável pelo sujeito de pesquisa: 

 

Assinatura do responsável pelo sujeito de pesquisa: 

 

 

 Declaro que expliquei ao Responsável pelo sujeito de pesquisa os 

procedimentos a serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos\desconfortos, 

possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim 

como esclareci as dúvidas apresentadas. 

São Paulo,____de_______________de________. 

 

Raquel Aparecida Lopes 

Pesquisador Responsável 

 

Miriam Oliveira Ribeiro 

Orientador 

 

Nome da instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Endereço: Rua da Consolação, 830 – Prédio 28 – 1º andar. 

Telefone e email de contato: 994257957 – miriamribeiro@mackenzie.br 

mailto:miriamribeiro@mackenzie.br
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ANEXO C – Modelo da Carta de Informação à Instituição 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

 

Gostaríamos de convidar esta Instituição para participar de uma pesquisa 

sobre o ensino de Libras na formação de professores no ensino superior.  

 Este estudo tem como objetivo analisar quais conhecimentos estão presentes 

na disciplina de Libras, observando se estes conhecimentos contribuem no processo 

de ensino-aprendizagem entre professor e aluno Surdo. É importante dizer que 

quando os resultados da pesquisa forem divulgados, a identidade dos participantes 

nem da instituição será revelada. Em qualquer etapa desse estudo, a instituição 

poderá desistir de participar. Se, por acaso, a instituição tiver alguma dúvida sobre a 

ética da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

 Os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador Responsável 

para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito 

de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

As informações coletadas serão analisadas e será garantido o sigilo, a privacidade e 

a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 

participantes (apenas o pesquisador responsável terá acesso a essa informação), 

bem como a identificação do local da coleta de dados.  

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos 

éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João 

Calvino - Mezanino.  

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta 

Instituição para o contato com os Sujeitos de Pesquisa.  

 

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive 

foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação 
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da Instituição e dos sujeitos de pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento 

ambos tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se 

da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

 

Nome do representante Legal da Instituição 

 

Assinatura do representante Legal da Instituição 

 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a 

serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de 

retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci 

as dúvidas apresentadas.  

 

São Paulo,____de___________ de__/__/____ . 

 

_______________________________________                  

Raquel Aparecida Lopes                            

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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Apêndice 1- Modelo do questionário aplicado aos sujeitos de pesquisa 

 
1)    Qual a carga horária oferecida no curso:  
 

1  semestre (     )          2  semestres   (     )     3 semestres  (    ) 
 

 
2)    Quantas horas aulas semanais você teve na disciplina? 
 

2 h\a(     )        3 h\a  (     )         4   h\a (   )   
 

 
3)    Quais conteúdos foram abordados pelo professor ? 

 
(     )  práticos       (     ) teóricos       (     )  teórico-práticos   
 
 

4)    Nas aulas práticas  você teve conversação em Língua de Sinais (Diálogo) ou o   
professor apresentou os conteúdos com sinais isolados? 

 
(     )   Tive prática de conversação 
 
(     )  O professor apresentou os conteúdos com sinais isolados. 
 

 
5)   Quais destes aspectos da surdez você tem conhecimento? 
 (    )    Causas - (fatores que ocasionam a surdez) 
 (    )    Graus   - (leve, moderada, severa e profunda) 
 (    )    Período de ocorrência (antes ou depois da pessoa ter aprendido  
            a falar) 
 (    )  Abordagens educacionais metodológicas  (abordagem oral,  bi-      
  linguismo  e  comunicação total. 
 

 
6)    Você se sente capacitado para trabalhar com o aluno Surdo? 

 
(     ) Sim      Não  (     )  
 

7)  Você se sente capaz de fazer adaptações curriculares de acordo com as 
necessidades educacionais dos alunos Surdos? 
 

(     )     Sim de forma satisfatória     (     )     Sim, de forma superficial      
(     )     Não, de forma nenhuma. 
 
 

8)  Você se sente capaz de adaptar instrumentos de avaliação para alunos Surdos? 
 

(     )   Sim de forma satisfatória      (      ) Sim de forma superficial  
(     )   Não de forma nenhuma. 
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9)  Você se sente confortável com seus conhecimentos acadêmicos para selecionar 
recursos educativos a fim de proporcionar um melhor aprendizado a alunos Surdos?  
 

(     )   Sim, muito a vontade            (      ) Sim, pouco a vontade 

(     )   Não 

 

10) Qual a sua opinião para a melhoria do ensino de Libras na universidade?  

 

        __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 
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Apêndice 2 – Modelo das frases sinalizadas aos sujeitos de pesquisa 

 
1-Ontem escola eu ir. 

 2-Libras você precisar estudar 

 3-Aluno surdo você ter? 

 

 

 


