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RESUMO 

 

A dissertação evidencia os sentidos atribuídos por professores surdos que atuam no Ensino 

Superior ao ato de ensinar Libras. O objetivo geral é analisar os sentidos que os professores 

surdos atribuem a ensinar no curso de licenciatura em Letras Libras a partir de suas narrativas 

(auto)biográficas, e como objetivos específicos, investigar quais experiências marcaram e/ou 

marcam as trajetórias dos professores surdos que atuam no curso de licenciatura em Letras 

Libras; identificar, a partir das narrativas (auto)biográficas, elementos relevantes para pensar o 

processo de ensino de Libras como primeira e segunda língua por professores surdos; refletir 

sobre o curso de licenciatura em Letras Libras enquanto lugar de empoderamento e 

emancipação profissional do sujeito surdo a partir das narrativas (auto)biográficas. O que 

contam os professores surdos sobre sua trajetória de formação e suas práticas de ensino? Esse 

questionamento orienta o percurso metodológico que tem na Pesquisa (Auto)biográfica em 

Educação seus pressupostos. O corpus utilizado para análise constitui-se de cinco entrevistas 

narrativas sinalizadas e, posteriormente, traduzidas e transcritas. Participaram da pesquisa cinco 

professores surdos que atuam no curso de licenciatura em Letras Libras de uma Universidade 

Federal no interior do Rio Grande do Norte. As fontes foram recolhidas ao longo do ano de 

2018, através da realização de entrevistas narrativas sugeridas por Jovchelovicth e Bauer (2002) 

e adaptadas para atender as especificidades linguísticas dos colaboradores. As narrativas 

(auto)biográficas permitiram aos professores de Libras, primeiramente, refletir e narrar sobre 

suas trajetórias educacionais, desde o ingresso na escola de ensino regular à chegada à 

universidade; posteriormente, refletir e narrar sobre elementos relevantes no processo de ensino 

de Libras. As análises das narrativas sinalizadas nos revelaram que a família, seja de laço 

consanguíneo ou de laço cultural, desempenham um papel imprescindível no suporte 

emocional, social e educacional na vida do sujeito surdo. A escola não se apresenta como uma 

lembrança positiva de aprendizagem, de desenvolvimento cognitivo, acadêmico e social, mas 

uma reminiscência de tempos hostis. Já a universidade traz uma lembrança de esperança, de 

oportunidade, dignidade, interação social e acadêmica, desenvolvimento cognitivo, 

socioafetivo, cultural e identitário. Revelaram também que a Libras tem um valor imensurável 

político e cultural para os surdos, e ainda é o meio mais democrático, viável e legal para o 

avanço social, cognitivo e acadêmico dos surdos, desde a escolarização à chegada e 

permanência no mercado de trabalho. O curso de Letras Libras é um símbolo do 

empoderamento, da emancipação e do orgulho do povo surdo, é um lugar de visibilidade da 

língua e de seus usuários, onde os professores podem refletir e aplicar seus métodos de ensino 



 

que são diversos, respeitando as diferenças nos processos de ensino de Libras para surdo como 

L1 e para ouvintes como L2. Por fim, nossos colaboradores percebem o sentido de ensinar como 

um ato de resistência, político, ideológico, cultural e emancipador, pois até um dado momento 

da história eles não tinham direito sequer à vida, e com o tempo conquistaram alguns direitos. 

De todos os direitos alcançados, o mais importante para eles é o de ter uma língua oficializada, 

disseminada, estudada e ensinada.   

Palavras-chave: Professores surdos. Narrativas autobiográficas. Ensino de LIBRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The dissertation evidences the meanings attributed by deaf teachers who work in Higher 

Education to the act of teaching Libras. The general objective is to analyze the meanings that 

deaf teachers attribute to teaching in the graduationcourse in Libras Letters from their (auto) 

biographical narratives, and as specific objectives, to investigate which experiences marked and 

/ or mark the trajectories of deaf teachers who act in the graduation course in Libras Letters; to 

identify, from the (auto) biographical narratives, relevant elements to think about the process 

of teaching Libras as first and second language by deaf teachers; to reflect on the graduation 

course in Libras Letters as a place of empowerment and professional emancipation of the deaf 

subject from the (auto) biographical narratives. What do deaf teachers tell us about their 

formation trajectory and their teaching practices? This questioning guides the methodological 

course that has its assumptions in the (Auto) Biographical Research in Education. The corpus 

used for analysis consists of five signaled narrative interviews and, later, translated and 

transcribed. Five deaf teachers from the Federal University of Rio Grande do Norte took part 

in the course. The sources were collected during the year 2018, by means of narrative interviews 

suggested by Jovchelovicth and Bauer (2002) and adapted to meet the linguistic specificities of 

the collaborators. The (auto) biographical narratives allowed the teachers of Libras, firstly, to 

reflect and narrate about their educational trajectories, from the entrance to the regular school 

to the arrival at the university; later, reflect and narrate about relevant elements in the process 

of teaching Libras. The analysis of the signaled narratives revealed to us that the family, 

whether of a kinship or a cultural tie, play an essential role in the emotional, social and 

educational support in the life of the deaf person. The school does not present itself as a positive 

memory of learning, of cognitive, academic and social development, but reminiscent of hostile 

times. Already the university brings a memory of hope, of opportunity, dignity, social and 

academic interaction, cognitive, socio-affective, cultural and identity development. They also 

revealed that Libras has an immeasurable political and cultural value for the deaf, and is still 

the most democratic, viable and legal way for the social, cognitive and academic advancement 

of the deaf, from schooling to arrival and staying in the labor market. The Libras course is a 

symbol of the empowerment, emancipation and pride of the deaf people, it is a place of visibility 

of the language and its users, where teachers can reflect and apply their teaching methods that 

are diverse, respecting the differences in the process of teaching Libras to deaf as L1 and to 

listeners like L2. Finally, our collaborators perceive the meaning of teaching as an act of 

resistance, political, ideological, cultural and emancipatory, for until a given moment in history 



 

they did not even have the right to life, and in time they gained some rights. Of all the rights 

achieved, the most important for them is to have an official language, disseminated, studied and 

taught. 

Keywords: Deaf teachers. Autobiographical narratives. Teaching of LIBRAS. 

  



O presente resumo encontra-se em escrita de sinais, uma escrita que respeita, representa as 

características das línguas de sinais e os parâmetros fonológicos e sintáticos são descritos fielmente. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Figura 1 – Obra sem nome de Harry R. Williams 

 

 
 

Fonte: WILLIAMS, Harry R. [2013]1.  

 

                                                 
1 WILLIAMS, Harry R. [Sem título], 2013. Disponível em: https://culturasurda.net/2013/01/09/harry-r-william. 

Acesso em 1º jun. 2018. 

https://culturasurda.net/2013/01/09/harry-r-williams/
https://culturasurda.net/2013/01/09/harry-r-williams/
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Entre muitas imagens, quadros, fotografias e gravuras da cultura surda pensadas para 

abrirmos cada capítulo desta dissertação de Mestrado, as cores os olhos e as mãos sempre  

estavam lá, presentes nas representações de liberdade, transformação, valorização e 

empoderamento da comunidade surda2. Portanto, abriremos cada seção deste trabalho com as 

cores, a beleza e a manifestação cultural dos surdos, todas as imagens escolhidas foram pintadas 

por surdos, exceto o capítulo em que apresento minha narrativa, cuja imagem escolhida tem 

relação com o título e não com a cultura surda. Para cada seção, uma imagem diferente, 

intrinsecamente ligada ao conteúdo de cada uma delas. 

Na introdução, trazemos um olho sendo colorido por uma mão; ao fundo, partituras, o 

que nos parece ser um paradoxo, afinal, surdo não ouve sons. No entanto, quando um surdo 

conhece e se apropria de sua língua, a saber, a língua de sinais, ele passa a perceber/ver a vida 

de maneira mais colorida e ritmada, pois, como nos aponta Saussure (2006, p. 130), quando 

afirma que “tomado em si, o pensamento é como uma nebulosa onde nada está necessariamente 

delimitado. Não existem ideias preestabelecidas, e nada é distinto antes do aparecimento da 

língua”. 

Logo, a partir desse pensamento saussuriano, podemos afirmar que surdo só se apropria 

dos signos, significados e significantes quando aprende, apreende e faz uso da sua língua. E 

isso traz cor/sentido e ritmo às coisas, às pessoas, aos fatos e às experiências vividas por ele. 

Baseado nas discussões acima, podemos refletir sobre a condição do sujeito surdo 

inserido numa comunidade majoritariamente ouvinte, a qual ainda detém alguns estereótipos 

no que diz respeito à pessoa com surdez. Segundo Skliar (2005), as ideias predominantes nos 

últimos cem anos acerca do sujeito surdo correspondem e se adaptam a um modelo de 

medicalização da surdez, se detendo às questões de ser ou não ser deficiente, de ter ou não ter 

uma patologia. No entanto, ainda segundo Skliar (2005), as discussões devem ser voltadas para 

as concepções sobre o sujeito surdo, para as descrições em torno da sua língua, para as 

definições sobre as políticas educacionais, para análise das relações de saberes e poderes entre 

adultos surdos e adultos ouvintes. 

Nessa perspectiva, fizemos um levantamento recente no banco de dissertações e teses 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que abordassem 

narrativas (auto)biográficas de surdos. Muito embora nossa pesquisa esteja sendo realizada com 

                                                 
2 Entendemos que a comunidade surda de fato não é só os sujeitos surdos; há também sujeitos ouvintes – membros 

de família, intérpretes, professores, amigos, e outros – que participam e compartilham interesses comuns em uma 

determinada localização (STROBEL, 2008, p. 38). 
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um grupo bem reduzido, que são os professores surdos que compõem o corpo docente do curso 

de Licenciatura em Letras Libras no interior do sertão potiguar. Corroboramos essa escolha de 

um grupo reduzido com Ferrarotti (2010) ao explicar que uma biografia tem vários níveis de 

subjetividade. Para além disso, uma biografia compreende a realidade social a partir do prisma 

de um indivíduo historicamente determinado, logo entendemos que esse grupo poderá nos 

revelar a realidade no que concerne ao ensino de Libras. 

Para restringir o campo de pesquisa desse levantamento, aplicamos alguns filtros 

propostos pela própria página da CAPES. Selecionamos as dissertações e teses de 2001 a 2017, 

pelo fato de a Lei nº 10.436, de 2002, mais conhecida como a Lei da Língua Brasileira de Sinais, 

Libras, ter entrado em vigor em 2002. Das grandes áreas de conhecimento, selecionamos 

ciências humanas, linguística, letras e artes e multidisciplinar, pois acreditamos que o sujeito 

surdo e sua língua tenham despertado interesse de pesquisadores das mais vastas áreas. No 

tocante à área do conhecimento, selecionamos educação, educação de adultos, educação 

especial, ensino, ensino aprendizagem, interdisciplinar, letras e linguística. Na área de avaliação 

selecionamos educação, ensino, interdisciplinar, letras/linguística, multidisciplinar. No tocante 

à área de concentração, escolhemos estudos linguísticos, ciências, linguagens tecnologias e 

cultura, cultura, educação e linguagens, educação, educação e formação humana, educação e 

interculturalidade, ensino, ensino e aprendizagem, ensino na educação brasileira, estudos 

linguísticos, estudos da linguagem e letras. Por fim, em nome de programa, selecionamos 

educação especial, educação e cultura, ensino, estudos da linguagem, educação, letras, letras: 

cultura, educação e linguagens e letras: estudos da linguagem. 

Após a aplicação de filtro acima descrito, foram encontradas 8.478 dissertações e 3.287 

teses. Para um maior afunilamento, utilizamos os descritores surdo, surdez e libras, dessa 

maneira, encontramos 70 dissertações que abordavam essa temática. Como supracitado, os 

filtros que foram estabelecidos para os anos de publicações estiveram relacionados ao ano de 

publicação da Lei nº 10.436, de 2002, no entanto, verificamos que as publicações começaram 

a surgir a partir de 2013, sendo 18 nesse ano, nove em 2014, 22 em 2015, 18 em 2016 e três em 

2017. 

Em uma análise geral, notamos que apenas duas das dissertações apresentavam 

pesquisas a partir de narrativas. Estas expunham os seguintes objetivos: a primeira no ano de 

2013, oriunda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), cujo objetivo era 

analisar as narrativas de professores de surdos sobre a escrita da língua de sinais; já a segunda, 

no ano de 2016, oriunda da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), tinha o objetivo 
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de compreender as práticas incorporadas nas instituições de ensino que compõem as diferentes 

subjetividades dos professores surdos.  

No tocante às teses, apenas uma foi encontrada nessa perspectiva metodológica de 

narrativas. Produzida no ano de 2015, pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o 

objetivo era identificar e mapear as narrativas dos professores surdos na Educação Superior. 

Partindo da abordagem qualitativa do tipo entrevista-narrativa, constituiu-se um corpus com as 

narrativas coletadas. Logo, a partir desse resultado, percebemos a carência de pesquisas na área 

de narrativas (auto)biográficas de surdos, principalmente no tocante às narrativas de professores 

surdos, o que eles sentem, como se veem, quais sentidos eles atribuem ao ato de ensinar.  

É relevante ressaltar que o levantamento supracitado foi realizado no banco de 

dissertações e teses da CAPES, porém há uma tese intitulada Professores surdos de Libras: A 

centralidade de ambientes bilíngues em sua formação, de 2012, esta encontrada no repositório 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Baseadas nesse levantamento, evidenciamos um caminho ainda a ser trilhado, um 

espaço significativo para a investigação, pois muito embora tenha encontrado um número 

significativo de dissertações e teses que abordam a temática de surdez, libras, alunos surdos, 

bilinguismo, educação de surdos, como já exposto acima, as narrativas (auto)biográficas de 

professores surdos se apresenta como um campo pouco explorado e, portanto, fértil para a 

pesquisa.  

Esse levantamento veio corroborar com o que nos revela Lima (2015, p. 44-45), no que 

concerne à educação de surdo numa perspectiva ouvintista3, pois estes, os ouvintes, têm uma 

concepção de “falta”, falta de audição e da oralidade, o que acarreta um estigma de 

incompletude e inferioridade da importância do processo formativo dos sujeitos surdos. Em 

outras palavras, podemos entender que a visão que se têm do educando surdo, bem como do 

professor surdo é de sujeitos que precisam ser educados e/ou habituados, treinados e 

convencionados a participarem de uma sociedade “ouvinte”, “normal”, “completa” e “perfeita”, 

ou seja, os surdos são levados a “corrigirem uma anomalia” para se sentirem inclusos de fato. 

Essa visão de incompletude e inferioridade é consequência dos percalços e equívocos 

concernentes à história da educação de surdos, além disso, causou algumas dificuldades na 

socialização e/ou a inserção dos surdos no mercado de trabalho, acarretando a marginalização 

de pessoas cognitivamente capazes, porém podadas pelo estigma da anormalidade. Felizmente, 

hoje esse grupo histórica e socialmente silenciado tem espaço para manifestar sua cultura, sua 

                                                 
3 Perspectiva ouvintista está relacionada a como os ouvintes dominam surdos, como eles entendem e percebem o 

sujeito surdo, o quanto os surdos precisam copiar a identidade ouvinte para serem aceitos.  
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língua e sua história, e um desses espaços é a universidade, por meio do ensino de Libras, bem 

como suas especificidades e estrutura, pois a língua de sinais é um aspecto fundamental da 

cultura surda (STROBEL, 2008). 

Embora tenha havido um avanço significativo no que diz respeito às pesquisas com 

surdos no âmbito educacional, ainda são ínfimas as pesquisas (auto)biográficas que procurem 

centralizar suas discussões na perspectiva de professores surdos, estes que estiveram à margens 

das leis durante tanto tempo, negligenciados em seu direito de estudar a partir de uma língua 

que fosse real e compreensiva para eles, pois, como foi mencionado, a Lei de Libras é recente, 

logo podemos inferir que muitos professores surdos que compõem o corpo docente dos cursos 

de nível superior de Libras provavelmente não conheceram a língua de sinais no ensino base, 

como é previsto na atualidade.    

Destacamos que a Libras foi reconhecida em 2002 com a aprovação da Lei n° 10.436, 

de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002), dando legitimidade à língua utilizada pela comunidade 

surda, porém só em 2005, com o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL 2005), 

que inclui a Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores 

e fonoaudiólogos, tanto as universidades públicas quanto as privadas devem formar professores 

e fonoaudiólogos com um conhecimento básico no tocante ao trato de pessoas com surdez. 

Logo, podemos inferir que antes da promulgação da Lei nº 10.436, de 2002, e do Decreto 

5.626, de 2005, não havia respaldo legal no que concerne à educação de surdos, muitas vezes 

ficava a cargo da boa vontade do professor em adequar sua metodologia de ensino e avaliação, 

bem como as atividades, a fim que o aluno surdo pudesse interagir com os demais. Dessa 

maneira, muitos indivíduos surdos passaram pela escola mesmo que, em alguns casos, 

invisibilizados, e hoje alguns desses indivíduos são professores nas universidades, mais 

precisamente nos cursos de Letras Libras e/ou nos cursos de Licenciatura e Fonoaudiologia 

com o ensino da disciplina de Libras. 

Após a legitimação da língua de sinais, em 2002, teve início o primeiro curso de Letras 

Libras, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), havendo também a disseminação 

desse curso na modalidade a distância, que contava com nove polos de ensino e 495 alunos, a 

maioria surdos (DALL’ALBA; SARTURI, 2014, p. 5). Baseado nisso, é interessante 

refletirmos sobre como esses indivíduos que estão relativamente há pouco tempo atuando como 

professores, enquanto pessoas que ensinam sistematicamente outras pessoas, se percebem 

professores. 

Essa reflexão nos remete a uma passagem da obra de Freire; Horton (2003), O caminho 

se faz caminhando, quando eles empoderam o sujeito por meio da educação, pois eles tratam a 
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educação como instrumento a serviço das mudanças sociais, da justiça e da libertação. Partindo 

desse pressuposto de empoderamento, a língua de sinais foi para o surdo um instrumento 

linguístico e social para ter acesso à educação e, consequentemente, ao ensino, podendo hoje 

ser um sujeito capaz de ensinar sistematicamente a outros, independentemente de ser surdo ou 

não, pois o surdo, quando conhecedor da Libras, tem consciência da importância e da 

legitimidade de sua língua e o quanto ela representa na sua vida. 

Diante disso, cabe-nos indagar: 1) quais experiências marcaram e/ou marcam as 

trajetórias dos professores surdos que atuam no curso de Licenciatura em Letras Libras de uma 

Universidade Federal no interior do Rio Grande do Norte? 2) O que pode ser evidenciado nas 

narrativas (auto)biográficas como elementos relevantes para pensar o processo de ensino de 

libras por professores surdos? 3) Quais reflexões podemos fazer sobre o curso de Licenciatura 

em Letras Libras para os professores surdos?  

Em nossa pesquisa, apoiamo-nos nos princípios epistemológicos da pesquisa 

(auto)biográfica em educação, que tem por objetivo “explorar os processos de gênese e de devir 

dos indivíduos no seio do espaço social e mostrar como eles dão forma a suas experiências, 

como fazem significar as situações e os acontecimentos de sua existência”, conforme afirma 

Delory-Momberger (2012, p. 524). Como embasamento teórico, temos, inicialmente, as 

concepções da abordagem qualitativa de pesquisa na perspectiva de Bogdan; Biklen (1982 apud 

LÜDKE; ANDRÉ, 2015), Melucci (2005), Minayo (1994; 2000). À luz de Passeggi (2010; 

2011a; 2011b; 2014; 2016) e Ferrarotti (2010; 2014) teorizamos o método (auto)biográfico. No 

que concerne aos procedimentos metodológicos, utilizamos os princípios de Jovchelovitch e 

Bauer (2002), com as entrevista narrativas. E, por fim, no que diz respeito às concepções de 

ensino e de língua de sinais, nos fundamentamos em Gesser (2012), Quadros (1998), Lodi e 

Lacerda (2014; 2015), Vieira (2014), e Lodi (2004). 

Esta dissertação trata-se de uma pesquisa resultante de inquietações oriundas do fato de 

ser professora ouvinte num curso cuja predominância é de professores surdos em um espaço 

acadêmico e que teve como motivação “ouvir”/ver o que nos dizem os professores surdos sobre 

seu processo formativo, como e por que se tornaram professores, saber a respeito de suas 

vivências nos processos de tornar-se professor de ensino de Libras. 

Assim, a perspectiva da pesquisa (auto)biográfica com professores surdos que atuam no 

ensino de língua de sinais, na formação de futuros professores de Libras, é a vertente em que 

se situa este trabalho de dissertação de Mestrado. Adotamos como objeto de estudo as 

experiências de cinco professores surdos com faixas etárias, naturalidade, processo formativo, 
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entre outros aspectos distintos, que atuam, hoje, no ensino superior, com a finalidade de 

entendermos como estes atribuem e/ou atribuíram o sentido de ensinar. 

Acreditamos que essas experiências nos oportunizam a ver/perceber o professor surdo 

de maneira adequada, numa perspectiva na qual ele seja o cerne, a fim de que sua “voz” ecoe e 

seja de certa forma valorizada. Afinal, as narrativas (auto)biográficas como metodologia de 

pesquisa tratam e evidenciam a subjetividade dos sujeitos, por isso tem como pressuposto 

crucial tornar a pessoa-sujeito da investigação como protagonista e, desse jeito, propiciar 

aprendizagem, crescimento e desenvolvimento através das experiências pessoais e 

profissionais. Em suma, um processo de caminhar para si, que se caracteriza  

 

num movimento de ida porque a experiência supõe um movimento de exteriorização, 

de saída de mim mesmo [...] E um movimento de volta porque a experiência supõe 

que o acontecimento afeta a mim, que produz efeitos em mim, no que eu sou, no que 

eu penso, no que eu sinto, no que eu sei, no que eu quero etc. (LARROSA, 2011, p. 

7). 

 

A realização da pesquisa esteve, portanto, direcionada, a priori, no comportamento 

humano, pois este “acumula lembranças; amparado nessa memória coletiva, o comportamento 

humano está apto para formular o sentido de suas próprias decisões e valorizá-las” 

(FERRAROTTI, 2014, p. 53). 

Dessa maneira, temos como objetivo geral analisar os sentidos que os professores surdos 

atribuem a ensinar no curso de licenciatura em Letras Libras a partir de suas narrativas 

(auto)biográficas. E, para alcançá-lo, laçamos mão de três objetivos específicos, que são: 

investigar quais experiências marcaram e/ou marcam as trajetória dos professores surdos que 

atuam no curso de licenciatura em Letras Libras; identificar, a partir das narrativas 

(auto)biográficas, elementos relevantes para pensar o processo de ensino de Libras como 

primeira e segunda língua por professores surdos; refletir sobre o curso de licenciatura em 

Letras Libras enquanto lugar de empoderamento e emancipação profissional do sujeito surdo a 

partir das narrativas (auto)biográficas. 

Ainda é relevante destacar que consideramos o curso de licenciatura em Letras Libras 

um espaço linguisticamente favorável, enquanto a escola de ensino regular não se apresenta 

como esse espaço. Para se compreender adequadamente o que conceituamos de espaço 

linguisticamente favorável e um espaço linguisticamente não favorável, é preciso entender a 

linguagem “como atividade constitutiva dos sujeitos. 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). Se 
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partirmos do pressuposto de que sujeitos ouvintes compartilham de uma língua diferente dos 

sujeitos surdos, e que ambos frequentam, em sua maioria, o mesmo espaço escolar, podemos 

refletir sobre o processo de ensino desses dois sujeitos. 

Os sujeitos ouvintes aprendem a partir de uma língua oral auditiva, o português. 

Enquanto os surdos aprendem a partir de uma língua espaço visual, a Libras. São duas línguas 

de modalidades distintas em gramática, em estrutura e em uso, mas são semelhantes em sua 

finalidade. Embora atualmente haja um decreto, a saber o nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 

(BRASIL, 2005), que determine a presença do intérprete em sala de aula com alunos surdos, 

isso não garante que o surdo aprenderá adequadamente o conteúdo. 

As pesquisadoras Lodi e Lacerda (2014) relatam que a maneira como a aula é conduzida 

evidencia como a dinâmica posta em sala de aula ainda tem seu cerne nas línguas orais e escrita, 

ou seja, é voltado para um grupo majoritário, mais precisamente os falantes do português. Elas 

acrescentam ainda que esse tipo de dinâmica inviabiliza o sujeito surdo de participar de algumas 

atividades propostas, pois os surdos não contemplam algumas especificidades inerentes à língua 

oral. 

Desse modo, entendemos que um espaço linguisticamente não favorável consiste em 

um espaço em que surdos e ouvintes estão expostos ao mesmo método de ensino e avaliação, 

enquanto o espaço linguisticamente favorável busca atender adequadamente às especificidades 

linguísticas, culturais, metodológicas e avaliativas dos indivíduos surdos. Esse espaço pode ser 

denominado de espaço bilíngue. 

Nessa perspectiva bilíngue, Lacerda (2000) explica que, quanto mais o surdo tem 

contato com a língua de sinais, esta, como língua passível de ser apreendida pelo surdo sem 

necessidades especiais de “aprendizagem”, melhor o surdo se desenvolve linguisticamente. 

Ainda segundo Lacerda (2000, p.73), o bilinguismo defende que a língua do ouvinte, no nosso 

caso, o português, seja ensinado “em sua modalidade oral e/ou escrita, sendo que esta será 

ensinada com base nos conhecimentos adquiridos por meio da língua de sinais”. 

A constituição do corpus da presente pesquisa se dará pela transcrição de cinco 

narrativas de professores surdos que atuam no ensino superior com o ensino de Libras; das 

transcrições das entrevistas narrativas e das anotações no diário de campo da pesquisa. 

Ressaltamos que, por se tratar de sujeitos que têm a Libras como sua primeira língua, nomeamos 

narrativas sinalizadas considerando que a Libras é uma língua espaço visual e sua 

(corp)oralidade se efetiva a partir de sinais, assim como a língua natural dos ouvintes se efetiva 

pela palavra sonorizada.  



35 

 

 

A presente dissertação está organizada da seguinte maneira Introdução, Considerações 

finais e mais quatro capítulos, a saber, o primeiro, “A ostra que não for ferida não produzirá 

pérola: o processo de um recomeço”, disserta sobre o encontro com o objeto de pesquisa através 

de uma narrativa (auto)biográfica, respeitando um princípio ontológico da pesquisa 

(auto)biográfica. O segundo, “Ser surdo: reflexões sobre o percurso histórico sobre a educação 

de surdos”, no qual está subdividido entre tópicos e subtópicos, apresenta as correntes 

filosóficas que estiveram diretamente imbricadas na educação dos surdos, trata ainda do ensino 

de Libras no Ensino Superior, bem como a criação e a expansão do curso em nível superior de 

Libras. 

No terceiro, trataremos do método de pesquisa. Esse capítulo intitulado “Percurso 

metodológico da pesquisa”, que também está dividido em tópicos e subtópicos, no qual 

explicamos sobre a pesquisa qualitativa em educação, o método (auto)biográfico, 

procedimentos para entrevista narrativa, apresentamos os colaboradores e o lócus da pesquisa, 

discutimos sobre a ética na pesquisa e como serão analisados os dados. E, por fim, no quarto 

capítulo, apresentamos “Mãos que falam: reflexões a partir das histórias sinalizadas e vividas 

pelos professores surdos”. Nesse capítulo, estão nossas ponderações concernentes à presente 

pesquisa.   
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2 A OSTRA QUE NÃO FOR FERIDA NÃO PRODUZIRÁ PÉROLA: O PROCESSO DE 

UM RECOMEÇO 

 

 

Figura 2 – Pearl Painting  

 

 

Fonte: KUSH, Vladimir, [200-] 4.  

                                                 
4 KUSH, Vladimir. Pearl Painting, [200-].  Disponível em: 

http://www.paintinghere.com/painting/vladimir_kush_pearl_30704.html/. Acesso em: 1º jun. 2018. 
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Abrimos este capítulo com uma imagem de uma ostra sendo aberta e/ou sustentada por 

uma pessoa e outra ao lado sentada e uma grande pérola, isso à beira-mar. Com essa imagem, 

queremos fazer uma analogia sobre o processo de formação de uma pérola que, embora seja 

doloroso, é necessário, assim como nós que, para termos e sermos forjados humanamente, 

passamos por alguns processos dolorosos, mas, no caminho, encontramos pessoas que abrem 

e/ou sustentam nossa ostra para que possamos encontrar e/ou reconhecer nossa pérola após um 

período de formação, de reconstrução e recomeço. 

Como me tornei professora de Língua Brasileira de Sinais (Libras), mais precisamente 

de Literatura Surda? Ah! Se pudéssemos contar as voltas que a vida dá para nos levar a lugares, 

pessoas, sentimentos, ensinamentos… e nos fazer chegar. Chegar aonde não imaginávamos, 

aonde não esperávamos, onde estamos! 

Dissertar sobre nós mesmos não é tão simples. É despir e tornar nua a nossa alma, o 

nosso íntimo, é deixar à mostra segredos, sonhos, medos, frustrações, o nosso lado mais frágil, 

o mais incompreensível e enigmático. A dificuldade de resumirmo-nos e de reviver fatos que 

nos trazem à memória coisas positivas e negativas torna essa tarefa dolorosa e, ao mesmo 

tempo, necessária, pois nos faz confrontar valores que outrora foram ensinados, porém estão 

esquecidos na prateleira da pressa e nos faz lembrar palavras e conselhos que foram dados, mas 

estão guardados nas gavetas do eu já sei.  

Escrever essa narrativa é, para mim, analogicamente falando, uma faxina interior, é abrir 

cada caixinha, cada gaveta e ver o que vale a pena manter guardado e o que é melhor jogar fora; 

é saber o que ainda é útil e o que não é, é saber a diferença entre entulho e lembranças valorosas.  

Apesar de não ser a mais assídua leitora de poesias, sinto-me compelida em fazer uso 

delas para descrever-me, pois posso vesti-las com as minhas emoções e fantasias. Peço licença 

ainda para usar letras de músicas que definem um momento ou sentimento vivido, trazendo 

para o concreto (as palavras) coisas tão subjetivas. 

O Auto-Retrato 

 

No retrato que me faço  

- traço a traço -  

às vezes me pinto nuvem,  

às vezes me pinto árvore...  

 

às vezes me pinto coisas  

de que nem há mais lembrança...  

ou coisas que não existem  

mas que um dia existirão...  

 

e, desta lida, em que busco  

- pouco a pouco -  
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minha eterna semelhança,  

 

no final, que restará?  

Um desenho de criança...  

Terminado por um louco! 

(QUINTANA, 2007, p. 138) 

 

Esse poema de Quintana define-me no que concerne uma busca diária de me fazer, ou 

melhor, de me refazer. Pois antes de ser (elementos que formam o ser humano biologicamente), 

sou alma vivente, assim diz a Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E como alma vivente 

sou constituída de subjetividade, de sentimentos os quais muitas vezes são determinantes nas 

minhas atitudes, nas minhas escolhas e na minha objetividade.  

Minha história, a princípio, não se difere de muitas outras que conhecemos por aí, afinal 

sou fruto de um casal que um dia se apaixonou, se casou e teve filhos. Talvez o que diferencie 

a minha história de tantas outras é o desfecho de uma parte dela, isso mesmo, uma parte, porque 

diariamente eu “traço a traço me pinto”, me faço, desfaço e disfarço. E “no final, que restará?”. 

Dessa forma, faço-lhes conhecer um pouco da minha história, um pouco de mim, pouco 

esse que se torna imenso diante das grandes coisas que quis viver e não tive a oportunidade, 

coisas que sonhei, mas certamente não realizarei, pois já não há como voltar o tempo e trazer 

pessoas fundamentais na minha vida que precisavam estar aqui para viver, sonhar e realizar 

junto comigo. 

Nasci na maternidade José Varela, às 23h30 do dia 24 de julho de 1990, na cidade de 

Macau, Rio Grande do Norte. Eu nem sabia que existia, mas tinha uma relevância imensurável 

na vida de tantas pessoas, pois sou a filha caçula. Naquela época, a ultrassonografia não era tão 

comum quanto hoje, quanto mais no interior. Mas não precisava, minha mãe já sabia, como eu 

não sei, acredito que deveria ser sexto sentido que toda mãe tem. Antes mesmo de saber o sexo, 

coisa que ela só ficou sabendo, de fato, quando nasci, ela já tinha certeza de que seria uma 

menina (palavras dela). 

Como caçula, certamente mudei a vida de outro pequeno ser, meu irmão. Ele tinha 

apenas dois anos e quatro meses quando eu nasci. Certamente causei alguns transtornos na vida 

dele, pois ele não entendia muito bem como a vida havia mudado tanto, porque até aquele 

momento, ele era o dono do pedaço, dos pais, da casa, dos brinquedos, da atenção, do afeto, 

tudo que aquilo era só dele, abruptamente foi dividido com uma coisinha com um pouco mais 

de 50 centímetros e alguns quilos, eu.  

Quando eu estava com cinco anos, minha família e eu nos mudamos para Natal, devido 

a uma proposta de emprego recebida pelo meu pai. Isso selava a primeira ruptura significativa. 

Afinal, meus primos, tios, avós e amigos moravam em Macau. A mudança geográfica também 
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acarretou mudanças culturais e atitudinais de nossa parte. Em Natal, morei até os meus doze 

anos, então voltei para Macau, e outra vez precisava deixar para trás os novos amigos, os hábitos 

e perspectivas que fizera ao longo desses quase dez anos que passei na capital do Estado.  

Em Macau, concluí o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, e como muitos alunos 

recém-saídos do Ensino Médio, logo prestei dois vestibulares, o primeiro para Direito, pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pois meu sonho era ser delegada da 

Polícia Federal. O segundo, para Letras Português, pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN). Já na primeira tentativa obtive êxito, porém na época eu tinha 17 anos, e 

minha mãe não me permitiu ir para Natal, primeiramente por causa da nossa condição financeira 

e, segundo, a minha tenra idade e inexperiência com o mundo, palavras dela. Foi muito doloroso 

ouvir aquilo e ter meu sonho desfeito. No segundo, novamente fui aprovada, no entanto, não 

era o que eu queria fazer. Apesar de ter brincado muito de ser professora, eu não queria ter essa 

profissão.  

Mesmo não sendo o que eu sonhava, fiz o curso, da melhor maneira possível, me 

esmerando, labutando como se fosse o único e último curso de nível superior da minha vida. 

Concluí Letras Português nos quatro anos previstos. Nesse ínterim, fiz concurso para a 

Prefeitura de Pendências e fui agraciada com a aprovação. Fui convocada para trabalhar na 

secretaria de uma escola, a qual estimo muito e posso considerar que, exceto meu tempo de 

escola e estágio, foi meu primeiro contato de fato com a escola. Dessa forma eu tinha 

conhecimento de como funcionava a instituição escolar em seus vários contextos.  

Durante a graduação, mais precisamente no primeiro período, tive a honra de ser aluna 

de um professor surdo, o qual ministrava a disciplina de Introdução à Língua Brasileira de 

Sinais – Libras. A disciplina, o professor, a língua, tudo simplesmente me deixou perplexa, 

profundamente reflexiva, nunca havia estado tão próximo de uma pessoa surda, muito menos 

tão independente e autônoma daquele jeito. Vi nessa disciplina, nesse professor, nessa língua, 

outro sonho nascer: ser professora de/para surdo. 

Com o término do curso, passei a atuar como professora de Língua Portuguesa, mas 

também como intérprete de Libras. Nesse período, fazia especialização em Libras, bem como 

uma extensão em Mossoró pela UERN, também em Libras. 

No ano de 2013, prestei vestibular para Letras Libras, na UFRN, o primeiro do Estado 

na modalidade presencial. Junto a esse vestibular foi aberto um concurso para tradutor intérprete 

de Libras também para a UFRN, para o qual eu me submeti e fui aprovada em ambos. 

Para minha família, mais precisamente minha mãe, foi um choque, pois eu tinha uma 

vida relativamente confortável em Macau. Com a aprovação no vestibular e no concurso, eu 
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precisaria residir em Natal. Essa separação, apesar de ter sido por escolha minha, foi muito 

dolorosa, devido à aproximação que eu tinha com a minha mãe. Havia em mim um paradoxo 

inenarrável, uma grande felicidade por estar começando a realizar um sonho que acabara de 

projetar, porém uma enorme tristeza de não estar ao lado da minha mãe todos os dias. 

Dessa maneira, fui morar em Natal, sem emprego, mas com o coração cheio de 

esperança de que tudo no final iria dar certo, e se não desse ainda, não seria o final. Ao chegar 

a Natal, me deparei com uma realidade mais agitada, mais apressada, agressiva e com poucas 

oportunidades. No entanto, eu estava completamente apaixonada pelo curso. Ele me fazia ter 

disposição de continuar sem observar o quanto eu estava abrindo mão para permanecer ali. 

Por causa da minha primeira formação, fui convidada para dar aula de Língua 

Portuguesa para surdo, no Centro de Atendimento ao Surdo (CAS). Apesar de já ter certa 

experiência como professora, nada se comparava a estar numa sala de aula com vários surdos 

de faixa etária e nível linguístico tão diferentes para dar aula de Língua Portuguesa. Era tudo 

novo, desafiador, desesperador e ao mesmo tempo empolgante. Segundo Larrosa (2002), “a 

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”, logo essa foi de fato minha 

primeira experiência enquanto professora. 

 

A experiência, possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 

correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 

mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 

suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 

ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 

outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço (LARROSA, 2002, p. 24). 
 

Essa experiência descrita por Larrosa (2002) foi o que me aconteceu no CAS. Essa 

instituição me ensinou coisas muito além de métodos de ensino para surdo, coisas mais 

importantes do que adaptar material para surdo. Ela me fez entender que Libras não é apenas 

uma língua, não é apenas o meio como entendemos o outro e somos entendidos. Aprendi que a 

Libras é um exemplo de resistência, autonomia e orgulho para sua comunidade, aprendi sobre 

resiliência com o povo5 surdo.  

Após um ano trabalhando no CAS, fui convocada para ser intérprete de uma instituição 

federal. Não conseguindo conciliar o novo emprego, o CAS e a faculdade, tive que abrir mão 

                                                 
5 Entendemos povo surdo, estamos nos referindo aos sujeitos surdos que não habitam no mesmo local, mas que 

estão ligados por uma origem, por um código ético de formação visual, independentemente do grau de evolução 

linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e quaisquer outros laços (STROBEL, 2008, p. 38). 
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do CAS. Embora eu estivesse muito satisfeita como intérprete, sentia que não era aquilo que eu 

mais gostava de fazer, eu precisava contribuir mais do que estar “apenas” como um canal entre 

o surdo e o ouvinte.  

No entanto, a vida é cheia de ensinamentos e nem todos são tão simples ou fáceis de 

passar. Aos vinte e cinco de dezembro de dois mil e quatorze, vi minha vida se esfarelar em 

milhões de pedaços. Aquele dia, naquele fatídico dia, perdi pessoas de valor inenarrável, de 

importância imensurável, perdi meus avós maternos e a minha mãe em um trágico acidente de 

carro e quase perco minha sobrinha também. Meus avós e a minha mãe eram pessoas que 

acreditavam, torciam, lutavam e oravam por mim, vibravam comigo e, de repente, me vi sem 

os três num mesmo instante. Naquele momento me vi perdida, sem sonhos, sem objetivos, sem 

motivos, sem esperanças e só. Nada mais valia a pena, pois eles não estavam aqui para 

testemunhar qualquer vitória que eu alcançasse, para dividir comigo uma conquista que não 

seria só minha, mas deles. Porém, ainda havia uma “pessoinha” que estava lutando diariamente, 

constantemente para manter-se viva, minha sobrinha. Embora dentro de mim houvesse se aberto 

um buraco imensurável, eu ainda precisava me manter de certa forma viva, viva por ela, viva 

pelo meu irmão, viva pela minha tia, viva pelo meu pai, viva por todos aqueles que, mesmo 

estando vivos, morreram um pouco naquele acidente. Esse fato mudou em muita coisa minha 

vida, meus sonhos e objetivos. 

 

[...] Agora está tão longe 

Ver a linha do horizonte me distrai [...] 

[...] Aonde está você agora 

Além de aqui dentro de mim [...] 

[...] Vai ser difícil sem você 

Porque você está comigo 

O tempo todo 

E quando vejo o mar 

Existe algo que diz 

Que a vida continua 

E se entregar é uma bobagem 

Já que você não está aqui 

O que posso fazer 

É cuidar de mim 

Quero ser feliz ao menos [...] 

(VILLA-LOBOS; RUSSO, 1991) 

 

Minha sobrinha, Anna Letícia, tornar-se-ia naquele momento o maior exemplo de força, 

determinação e superação, o meu milagre. Por causa dela percebi que “se entregar é uma 

bobagem”, embora se tenha aberto uma ferida incurável em minh’alma, ferida essa que sangra 

diariamente, eu precisava refazer caminhos, construir novos horizontes e traçar novos objetivos 

para não me perder em meio a tanta dor. 
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Mesmo tendo sido mutilada, eu não podia parar, eu havia aprendido com o povo surdo 

que resistir, mesmo que tudo pareça impossível, é uma questão de escolha. Mesmo sangrando 

eu escolhi permanecer de pé, mesmo sequelada, eu escolhi lutar, mesmo morrendo diariamente, 

eu escolhi viver. 

Em fevereiro de 2015, houve o concurso para professor de Literatura Surda na 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), o qual, mesmo sem condição 

emocional nenhuma, escolhi fazer e fui aprovada. DEUS ME DEU DE PRESENTE! Em março 

do mesmo ano, eu tomei posse e fui morar numa cidade distante de tudo e de todos, mas que 

me recebeu calorosamente. Desde então, sou PROFESSORA de Libras, ajudo a formar outros 

enquanto eles me formam todos os dias uma pessoa realizada, feliz e comprometida não apenas 

com a educação de surdos, mas também com a educação.  

 

Não vim até aqui 

Pra desistir agora [...] 

Minhas raízes estão no ar 

Minha casa é qualquer lugar 

Se depender de mim 

Eu vou até o fim 

Voando sem instrumentos 

Ao sabor do vento 

Se depender de mim 

Eu vou até o fim 

A ilha não se curva 

Noite adentro 

Vida afora 

Toda a vida 

O dia inteiro 

Não seria exagero 

Se depender de mim 

Eu vou até o fim 

Cada célula 

Todo fio de cabelo 

Falando assim 

Parece exagero 

Mas se depender de mim 

Eu vou até fim 

Não vim até aqui pra desistir agora. 

(GESSINGER, 2003) 

 

 “Não vim até aqui para desistir agora, eu vou até o fim”, onde poderia ter sido o fim, 

foi, na verdade, um recomeço. Mesmo em meio aos destroços, à dor, ao desespero, ao 

sofrimento, à sensação de angústia que insiste em existir em minh’alma, aprendi que a vida, por 

mais dura e surpreendente que seja, nos oferece sempre uma possibilidade de refazer o caminho, 

de regar novos jardins, de ter novos sonhos. Ainda que aqueles que um dia estiveram presentes 

e que eu desejei ardentemente que permanecessem não estejam, uma coisa eu sei: por eles e 
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para eles vou continuar. Ainda há pessoas que torcem, vibram e sonham comigo, ainda há 

pessoas que merecem que eu não desista, se minha sobrinha com apenas quatro anos de idade 

deu uma lição de superação, força, garra, determinação e vontade de viver, quem sou para 

desistir agora? 

Na UFERSA, tive a oportunidade e o enorme prazer de conhecer a professora Simone 

Maria, hoje minha orientadora, a qual me apresentou as narrativas (auto)biográficas enquanto 

pesquisa e seus métodos, o que me oportunizou ressignificar algumas representações e de 

elaborar novos sentidos não só para a minha vida pessoal, mas, e, principalmente, também para 

a minha vida profissional. No que concerne a isso, Josso (2010, p. 37) afirma que:  

São as experiências que podemos utilizar como ilustração numa história para 

descrever uma transformação, um estado de coisas, um complexo afetivo, uma ideia, 

como também uma situação, um acontecimento, uma atividade ou um encontro. E 

essa história me apresenta ao outro em formas socioculturais, em representações, 

conhecimentos e valorizações, que são diferentes formas de falar de mim, das minhas 

identidades e da minha subjetividade. 

Então, fui aos poucos entendendo que todas as experiências que vivi até aqui serviram 

e servem para que eu possa me transformar, transformar minhas ideias e atitudes, pois, assim 

como a comunidade surda me ensinou a transformar sofrimento em estratégias de 

transformação, a pesquisa (auto)biográfica me permitiu teorizar e dialogar sobre isso.  

Hoje, enquanto professora de Libras, mais precisamente de Literatura Surda, sinto a 

necessidade de ouvir o que narram os professores surdos, suas histórias e experiências, 

acreditando que posso contribuir com educação de surdos para além das disciplinas que 

ministro. Dessa maneira, não poderia ignorar as “vozes” sinalizadas dos professores surdos, 

seus anseios, percepções e sentidos de ensinar. 

Com esta pesquisa, assumo um compromisso científico junto à comunidade surda de 

reconhecer, valorizar e legitimar o que contam os professores surdos a fim de contribuir para 

que as “vozes” sinalizadas possam reverberar em outros espaços, educacionais ou não. 

Desde que comecei a participar da comunidade surda em Macau, minha cidade natal, 

em 2010, eu tenho vivido experiências valorosas, e essa aproximação cada vez mais forte, mais 

estreita com a comunidade surda, pode gerar, fortalecer e ampliar minhas reflexões e, além 

disso, modificar meu jeito de ser professora e pesquisadora.   

Dessa maneira, o encontro com os professores surdos e, posteriormente, com o método 

(auto)biográfico, produziu em mim a necessidade bem como a curiosidade de escutá-los, porém 

uma escuta reflexiva, pois a “fala” sinalizada deles já faz parte do  meu cotidiano, mas agora, 
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poder refletir, discutir, teorizar, valorizar e publicizar suas histórias a partir do prisma de cada 

um deles é, para mim, além de uma grande responsabilidade, acima de tudo um prazer, pois, 

mesmo sem eles, os surdos, saberem, me ajudaram a dar um novo sentido, cor e movimento à 

minha vida pessoal e profissional. 

Portanto, esse encontro com meu objeto de pesquisa e análise que consiste nas narrativas 

(auto)biográficas dos professores surdos tem proporcionado momentos, para mim, de muita 

aprendizagem e reflexão constante sobre o que é ser professora, o que é ser pesquisadora, o que 

é ser um sujeito, um ser humano formado por toda minha subjetividade, mas também formado 

pela experiência do outro, afinal, quantas mãos e experiências me conduziram até aqui?  

 

 

 

 

 

 

 

3 SER SURDO: REFLEXÕES SOBRE O PERCURSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 

DE SURDOS 

Figura 3 - The awakening trees of eyeth  
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Fonte: SCEARCE, Paul (2014)6.  

Iniciamos este capítulo com uma imagem de Paul Scearce, um surdo norte-americano, 

intitulada “O despertar das árvores de eyeth” (tradução livre). Nela estão desenhadas algumas 

mãos pré-figurando árvores, algumas abertas e outras ainda fechadas; algumas grandes e outras 

                                                 
6 SCEARCE, Paul. The awakening trees of eyeth, 2014. Disponível em: https://culturasurda.net/2014/06/20/paul-

scearce/. Acesso em: 1º jun. 2018. 
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pequenas. Comparamos essa imagem ao processo histórico da educação de surdo que vem 

crescendo, se empoderando, se fortalecendo e se abrindo com novos olhares e perspectivas. 

Outra analogia que podemos fazer sobre essa imagem é ao percebermos que quanto mais altas 

são as “árvores”, mais abertos estão os olhos, ou seja, quanto mais próximo e constituído da 

língua de sinais e da cultura surda os surdos estiverem, mais fortes e perspicazes eles serão. 

Neste capítulo, trataremos de alguns aspectos voltados para a educação de surdo desde as 

correntes filosóficas que regeram e regem a educação deles à criação e expansão de um curso 

de nível superior de Libras. 

Para dissertarmos alguns comentários concernentes ao surdo e/ou a surdez, é necessário 

dirigir o olhar no tempo a fim de verificarmos como o surdo era educado ao longo da História. 

No entanto, deixamos claro que não temos o propósito de, neste trabalho, fazer um relato 

minucioso a respeito da história do surdo, das nuances de sua educação e de todos os aspectos 

que permearam sua condição até os dias de hoje. 

Antes, trazer à memória a trajetória educacional do surdo, em todas as suas 

particularidades, pois um estudo aprofundado já nos ofereceria um grande ensaio. O nosso 

intuito, aqui, é proporcionar uma visão geral dessa trajetória histórica e tentar entendê-la em 

seus aspectos mais relevantes para esta pesquisa.  

A história da educação de surdos, “como qualquer outro grupo minoritário, tem períodos 

nebulosos de segregação e intolerância” (Perlin e Strobel, 2008, p. 5), o que inviabilizou uma 

socialização e/ou a inserção dos surdos no mercado de trabalho, acarretando a marginalização 

de pessoas cognitivamente capazes, porém podadas pelo estigma da anormalidade.  

Em diferentes épocas, notamos que a história da educação de surdos não é tecida por 

eles, os protagonistas: os surdos. Antes, são contadas, representadas e influenciadas pelos 

ouvintes, que ora estão atentos às necessidades reais dos surdos, ora estão atentos as suas 

próprias necessidades.  

Segundo Lima (2004), na perspectiva dos egípcios, há 4.000 anos, os surdos não eram 

vistos como humanos, pois não falavam, logo, não poderiam ser ensinados. Para os romanos, 

os surdos não poderiam se desenvolver moral e intelectualmente por não disporem da fala. Em 

virtude disso, segundo o código Justiniano, os surdos não poderiam ser educados.  

Costa (2010) afirma que, para as leis judaicas, de 2.000 a.C. a 1.500 a.C., assim como 

as leis egípcias e romanas, os surdos não tinham direito à educação, embora tivessem o direito 

à vida. Ainda segundo Costa (2010), na Grécia, 384 a.C., eles eram tidos como não humanos, 
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pois eram insensíveis e sem raciocínio. Na perspectiva de Aristóteles, se o sujeito não é capaz 

de falar, também é impossibilitado de ser educado, de construir pensamentos ou de expressar 

sentimentos (COSTA, 2010, p. 20). 

Costa (2010) nos relata ainda que, em Israel, nas leis do Antigo Testamento, os surdos 

eram considerados impuros para o culto, refutado socialmente por incitar o medo e por razões 

de profilaxia.  

Na Idade Média, segundo Bevenuto (2006), a figura do surdo era confundida com a 

figura de uma pessoa louca. No século VI, eles eram adotados pelas congregações religiosas e 

estes seguiam a regra do silêncio de Saint Benoit, na qual os monges comunicavam-se por meio 

de signos. Devido à falta da comunicação oral, o sujeito surdo era posto para fora das relações 

humanas.  

Segundo Reily (2007), os mosteiros eram os centros de cópias de livros religiosos e 

clássicos e, nesse espaço, os monges usavam sinais para comunicar-se silenciosamente durante 

o trabalho. Outro fato relevante para criação de sinais era fazer correspondência às letras do 

alfabeto, objetivando que os escribas pudessem conferir suas cópias. No entanto, ainda segundo 

Reily (2007), esse fato não foi o precursor da origem das línguas de sinais, pois a língua de 

sinais criada pelos monges não tinha léxicos e sintaxe suficiente e equivalente às línguas orais. 

No entanto, os sinais monásticos contribuíram para se perceber que a comunicação gestual era 

válida, eficiente e eficaz. 

Até o século XV, segundo Lima (2004), o mundo não percebia o sujeito surdo como 

capaz, ou seja, ele era tido como incapaz de expressar qualquer tipo de pensamento e 

sentimentos, bem como era inapto de se desenvolver intelectual e moralmente devido ao fato 

de não expressar de maneira “adequada” sua oralidade, logo não poderia ter acesso à educação. 

Com base nos estudos de Lima (2004), no século XVI, essa realidade começou a ser 

mudada, pois, a partir do século supracitado, os surdos passaram a ser educados de maneira 

isolada e, posteriormente, de forma institucionalizada. Nesse período, os surdos passaram a ter 

o direito de usar a linguagem a fim de que pudessem se comunicar, expressando seus 

pensamentos e sentimentos, de maneira que pudessem ser percebidos como ser de moral, um 

ser humano como qualquer outro, visto que outrora era considerado como um ser rudimentar.  

Nesse mesmo período, como nos mostra Costa (2010), em 1579, o médico Girolamo 

Cardano declarou que o surdo seria capaz de pensar e de ser ensinado. Ele utilizou o método de 

associação, que era a utilização de figuras desenhadas para apresentar conceitos ao indivíduo 
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surdo. Outro precursor desse método foi o monge Pedro Ponce de Leon. Este, por sua vez, 

utilizou esse método para educar filhos surdos de nobres, os quais aprendiam a falar, ler e 

escrever. Pedro Ponce de Leon utilizava as imagens, a datilologia, a escrita e a oralização em 

seu método de trabalho. Ele foi o primeiro fundador da escola para professores de surdo.  

Esse fato relevante permitiu que, a partir de 1620, obras que abordassem a educação de 

surdos passassem a ser publicadas. Pesquisadores começaram a surgir, tais como Juan Pablo 

Bonet, na Espanha, e John Bulwer, na Inglaterra, que publicou Chirologia e Philocorpus, ambos 

os livros que abordavam a língua de sinais. 

Em 1750, foi fundada por Charles Michel L’Epée, o abade referência no gestualismo, a 

primeira escola pública para surdo, situada na França, o Instituto de Surdos Mudos de Paris. 

Nela era utilizado o método manual e a língua falada, o que originou os sinais metódicos, uma 

abordagem de cunho gestual, a qual teve grande êxito.  

Para Lacerda (1998), o gestualismo, apesar de ter obtido resultados significativos, não 

era devidamente disseminado, pois era privilégio na educação dos surdos filhos dos nobres e 

influentes do século XVI. Além de ter um cunho educacional, havia também a manutenção dos 

direitos legais desses surdos, visto que, para ter direito à herança, os filhos dos nobres 

precisavam falar e ser de alguma maneira instruídos.  

Nos períodos acima descritos, percebemos que a fala era fundamental para a aceitação 

do sujeito na sociedade, e isso englobava também o sujeito surdo. Dessa forma, percebeu-se 

que o gestualismo era a abordagem mais influente e significativa no tocante à educação de 

surdos. Os que não conseguissem ter eficácia na linguagem viviam clandestinamente na 

sociedade. 

Costa (2010) aponta que, em concomitância com a vertente gestual, a Alemanha e a 

Inglaterra caminhavam em sentido contrário, pois utilizavam como método de ensino para 

surdo o oralismo, método desenvolvido por Samuel Heinecke, que se baseava no ensino da 

língua oral e escrita. 

Pesquisas que abordavam o sujeito surdo tornaram-se uma prática não só no campo da 

linguagem, mas também no âmbito comportamental. Segundo Costa (2010), na França, o 

neurologista Tissot desenvolveu uma ginástica militar e moral a fim de coibir a sexualidade do 

ser surdo, coibia inclusive a masturbação desse indivíduo. Além dessa ginástica, ele 

desenvolveu outros exercícios que ajudavam a desenvolver a fala. Essas pesquisas acerca do 
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indivíduo surdo acarretaram a proibição total do uso da língua de sinais, obrigando assim ao 

sujeito surdo ser oralizado. 

Em 1880, houve o Congresso de Milão, que foi decisivo na educação de surdos. Esse 

congresso até hoje é considerado um marco histórico e político para a comunidade surda. Lima 

(2004) assinala que, nesse congresso, entre os 174 presentes, apenas um era surdo. E, nesse 

congresso discutiu-se acerca do prejuízo educacional para o surdo, o uso associado dos gestos 

à fala, afirmando que esse método dificultaria a aquisição e aprendizagem da fala, bem como a 

leitura labial e a preservação das ideias. Logo, foi votado e determinado de maneira oficial e 

definitiva o método oral puro a ser adotado na educação de surdos. 

Reportando ao Congresso de Milão, Sacks (1989, p. 40) ressalta que:  

 
Os professores surdos foram excluídos da votação, o oralismo saiu vencedor e o uso 

da língua de sinais foi “oficialmente” abolido. Os alunos surdos foram proibidos de 

usar sua própria língua “natural” e, dali por diante, forçados a aprender, o melhor que 

pudessem, a (para eles) “artificial” língua falada. E talvez isso seja condizente com o 

espírito da época, seu arrogante senso da ciência como poder, de comandar a natureza 

e nunca se dobrar a ela. 

 

O oralismo perdurou por mais de cem anos, como nos aponta Perlin e Strobel (2008), e 

isso culminou numa dominação linguística ouvintista sobre os surdos, causando uma 

etnocêntrica7 disseminação cultural a partir da perspectivados ouvintes, ou seja, sua língua, seus 

métodos, seu processo de aquisição é melhor do que os dos surdos; logo, os surdos e sua língua, 

métodos e processo cognitivo deveriam ser subjugados por serem “inferiores’. 

Com o fim do oralismo, surgiu a comunicação total, que mistura as duas línguas, a língua 

de sinais e a língua oral auditiva, resultando em uma terceira modalidade comunicacional, que 

consiste no uso simultâneo das regras gramaticais morfossintáticas de duas línguas distintas, 

isto é, com a comunicação total, o indivíduo surdo não aprende a língua de sinais nem aprende 

a língua oral do seu país.     

Os métodos acima apresentados não tiveram, segundo Lima (2015), os resultados 

esperados. No oralismo, os indivíduos surdos não desenvolveram a fala e nem a escrita de 

maneira satisfatória; já no que concerne à comunicação total, embora fizessem uso de sinais 

                                                 
7 De acordo com Rocha (1984), “etnocentrismo” é “uma percepção do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado 

como centro de tudo e todos os outros são pensados [...] através dos nossos próprios valores...”, partindo desse 

pressuposto e levando para dentro do contexto de história da educação de surdos, podemos afirmar que 

“etnocêntrica ouvintista” é a ideia de que os ouvintes não aceitam os sujeitos surdos como diferença cultural, 

porém como aqueles que se moldam ao modelo ouvinte de ser, estar e pensar, isto é, tem que imitar aos ouvintes 

falando, ouvindo e aprendendo. 
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(mesmo não sendo o único recurso utilizado), a língua referência no ensino era a língua oral, 

ou seja, o objetivo da comunicação total era a comunicação, e não o ensino. Isso significa dizer 

que não importava a maneira ou os recursos utilizados, mesmo não havendo aprendizagem, 

para haver a comunicação. 

O bilinguismo surgiu após o insucesso dessas duas metodologias acima brevemente 

apresentadas, com a ideia de que os sujeitos surdos devem aprender primeiramente a língua de 

sinais, pelo fato de essa língua dispor de características da língua natural para surdo por ser 

espaço-visual e, posterior a isso, o ensino da língua oral na modalidade escrita, ou seja, a língua 

de sinais como primeira língua (L1) e a língua oral como segunda língua (L2). 

Após essa reflexão sobre o percurso histórico da educação de surdos e uma breve 

exposição dos métodos utilizados, discutiremos com mais afinco, no próximo tópico, os 

métodos que marcaram a educação desse sujeito que entra em destaque nesta pesquisa a fim de 

tornar perceptíveis algumas marcas que ainda persistem e se apresentam nas narrativas de 

nossos colaboradores da pesquisa.  

  

3.1 MÉTODOS DE ENSINO PARA SURDO: ORALISMO, COMUNICAÇÃO TOTAL E 

BILINGUISMO 

 

 

Baseado na discussão acima, percebemos que, ao longo da História, algumas filosofias 

educacionais ganharam destaque em relação à educação de surdos: “[...] apesar das diferentes 

opiniões que dividem e subdividem as metodologias específicas ao ensino de surdos, em termos 

de pressupostos básicos, existem três grandes correntes filosóficas: a do Oralismo, da 

Comunicação Total e do Bilinguismo” (DORZIAT, 1999, p. 13). 

Após o Congresso de Milão, no qual ficou determinado de maneira oficial e definitiva 

o método oral puro a ser adotado na educação de surdos, o oralismo se instaurou, apresentando 

estratégias desagradáveis em sua aplicação. 

 
Como medida de coibir a comunicação gestual dos surdos, eram obrigados a sentar 

sobre as mãos, os vidros das portas das salas de aula eram retirados com o objetivo de 

que não houvesse entre eles nenhum tipo de comunicação gestual, nem mesmo entre 

alunos de fora da sala de aula com os que estivessem do lado de dentro (COSTA, 

2010, p. 24). 

 

O oralismo data do século XVIII. Nele, a fala e a escrita são vistas como meios legítimos 

de comunicação para todos, inclusive para os surdos. Os mentores e defensores dessa 
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abordagem rejeitavam a língua de sinais, pois acreditavam que o seu uso implicaria a aquisição 

e uso da língua oral. Isso significa dizer que os surdos deveriam se adequar ao universo 

ouvintista em suas características e apropriações. Conforme aponta Sá (1999, p. 69), o oralismo: 

 
Visa capacitar a pessoa surda a utilizar a língua da comunidade ouvinte na modalidade 

oral como única possibilidade linguística, de modo a que seja possível o uso da voz e 

da leitura labial tanto nas relações sociais como em todo o processo educacional. A 

língua na modalidade oral é, portanto, meio e fim dos processos educativo e de 

integração social.  

 

O método oralista tinha como principal objetivo desenvolver a fala dos surdos, já que, 

para seus defensores, a língua falada era considerada essencial e indispensável para a 

comunicação e desenvolvimento integral das crianças surdas. Segundo Goldfeld (2002), essa 

concepção de educação adéqua-se ao modelo clínico, pois destaca a relevância da integração 

dos surdos na comunidade de ouvintes. Para que essa integração ocorra de maneira satisfatória, 

na perspectiva ouvintista o ser surdo deve aprender a falar por intermédio de reabilitação da 

fala convergindo à “normalidade” exigida pela sociedade.  

 
O oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada pela 

estimulação auditiva. Essa estimulação possibilitaria a aprendizagem da língua 

portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se na comunidade ouvinte e 

desenvolver uma personalidade como a de um ouvinte. Ou seja, o objetivo do 

Oralismo é fazer uma reabilitação da criança surda em direção à normalidade 

(GOLDFELD, 2002, p. 34). 

 

Dessa maneira, entendemos que a surdez, segundo o oralismo, recebe uma concepção 

clínica; logo, as escolas são transformadas em centros de tratamento, e as estratégias 

pedagógicas são substituídas por métodos terapêuticos. Toda essa mudança acarretou uma 

demissão em massa dos professores surdos da época, que foram substituídos por professores 

ouvintes, pois os professores surdos seriam “má influência” e poderiam atrapalhar os trabalhos 

a serem desenvolvidos com as crianças surdas. 

 
Para estabelecer uma nova pedagogia e promover a educação das novas gerações de 

pessoas surdas, criaram-se sistemas reabilitadores altamente refinados na regulação e 

controle do corpo. Retirou-se a língua de sinais de circulação no espaço escolar e 

demitiram-se os professores surdos, eliminando, também, o papel do adulto surdo, 

produtor e reprodutor de aspectos culturais da comunidade de surdos. No seu lugar, a 

balança dos poderes pende para as técnicas de treinamento e para as práticas e 

aparelhos ortopédicos: as próteses, os implantes, as cirurgias, o treinamento auditivo, 

a leitura labial, a articulação dos fonemas, as audiometrias, os exercícios respiratórios, 

a aquisição de vocabulário, etc. (LULKIN, 1998, p. 38). 
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O método oralista afeta diretamente a posição de sujeito imposta ao surdo, pois este 

indivíduo deve se adequar aos padrões de uma língua oral auditiva, e não aos padrões de uma 

língua espaço-visual. O surdo que gesticulasse não poderia ser encaixado nos padrões que o 

levariam a ser educado, ou seja, o surdo que gesticulasse não seria aceito pelos ouvintes e, 

consequentemente, pelos outros surdos que eram oralizados.  

Embora a fala seja inerente ao ser humano, a oralização em sua totalidade é dependente 

da audição; logo, é simples, se não fácil para os ouvintes fazerem uso da fala, pois memorizam 

a partir da audição vocábulos desde que nascem. No entanto, o surdo tem essa memorização 

comprometida devido à falta de audição. A partir das discussões acima, podemos inferir que 

muitos surdos tiveram que se adequar durante longos anos aos padrões ouvintistas a fim de 

manterem uma relação minimamente satisfatória com a sociedade. 

 
Foram mais de cem anos de práticas enceguecidas pela tentativa de correção, 

normalização e pela violência institucional; instituições especiais que foram reguladas 

tanto pela caridade e pela beneficência, quanto pela cultura social vigente que requeria 

uma capacidade para controlar, separar e negar a existência da comunidade surda, da 

língua de sinais, das identidades surdas e das experiências visuais, que determinam o 

conjunto de diferenças dos surdos em relação a qualquer outro grupo de sujeitos 

(SKLIAR, 2005, p. 1). 

 

As práticas oralistas resultaram no fracasso escolar e social dos surdos, pois estes não 

aprenderam a falar com excelência. Uma das características do método oral era a repetição 

mecânica das palavras, não havendo a preocupação com o valor semântico ou pragmático 

dessas palavras. Streiechen (2012) afirma que esse método ocasionou o analfabetismo de 

milhões de surdos, assim como sequelas psíquicas e sociais até os dias atuais. Corroborando 

com Sánchez (1990), podemos considerar o oralismo como uma imposição social de uma 

maioria linguística (os falantes das línguas orais) sobre uma minoria linguística sem expressão 

diante da comunidade ouvinte (surdos). 

Com o fracasso do oralismo, surge, no fim da década de 70, a comunicação total. Nas 

palavras de Stewart (1993), essa abordagem pode ser concebida como “[...] a prática de usar 

sinais, leitura orofacial, amplificação e alfabeto digital para fornecer input linguístico [sic] para 

estudantes surdos, a fim de que possam se expressar nas modalidades preferidas".  

O principal objetivo da comunicação total consistia no uso de qualquer estratégia que 

permitisse o resgate na comunicação das pessoas surdas. A comunicação total permitia a 

utilização de língua de sinais, gestos, mímicas, leitura labial, entre outros recursos que 

colaborassem com o desenvolvimento da língua oral (SCHELP, 2008).   
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A Comunicação Total é uma filosofia de trabalho voltada para o atendimento e a 

educação de pessoas surdas. Não é, tão somente, mais um método na área e seria 

realmente, um equívoco considerá-la, inicialmente, como tal (...). A Comunicação 

Total, entretanto, não é uma filosofia educacional que se preocupa com ideais 

paternalistas. O que ela postula, isto sim, é uma valorização de abordagens 

alternativas, que possam permitir ao surdo ser alguém, com quem se possa trocar 

ideias, sentimentos, informações, desde sua mais tenra idade. Condições estas que 

permitam aos seus familiares (ouvintes, na grande maioria das vezes) e às escolas 

especializadas, as possibilidades de, verdadeiramente, liberarem as ofertas de chances 

reais para um seu desenvolvimento harmônico. Condições, portanto, para que lhe 

sejam franqueadas mais justas oportunidades, de modo que possa ele, por si mesmo 

lutar em busca de espaços sociais a que, inquestionavelmente, tem direito (CICCONE, 

1996, p. 6-8). 

 

Ao contrário do oralismo, a comunicação total afirma que a aprendizagem da língua 

oral, exclusivamente, não assegura o pleno desenvolvimento do sujeito surdo. Essa abordagem 

considera o uso de todo e qualquer tipo de recurso linguístico, tais como códigos manuais, 

língua oral e língua de sinais com o objetivo de viabilizar e/ou facilitar a comunicação com o 

surdo. O mais relevante na comunicação total não é a aprendizagem da língua, todavia a meta 

precípua é a comunicação e a interação do sujeito surdo com o mundo e com as coisas que o 

compõem.  

Partindo desse pressuposto, essa abordagem educacional visa a combinar os mais 

diversos instrumentos e estratégias pedagógicas para auxiliar o ensino do surdo em ambiente 

escolar. Brito (1993, p. 55) refuta essa abordagem e alerta que “[...] a comunicação total não 

objetiva que o surdo chegue ao domínio de duas línguas. Ao contrário, o objetivo linguístico 

[sic] é o aprendizado da língua da modalidade oral, sendo os sinais apenas meio para isso”. 

A comunicação total assegura ao aluno surdo o direito de aprender e utilizar os mais 

diversos recursos comunicativos acessíveis para desenvolver sua competência e habilidade 

linguística. Na perspectiva de Moura (1993, p. 1), a comunicação total objetiva “fornecer à 

criança a possibilidade de desenvolver uma comunicação real com seus pais e professores [...] 

A oralização não é o objetivo em si [...] mas uma das áreas trabalhadas para possibilitar a 

integração social do indivíduo surdo”. 

Em outras palavras, podemos afirmar que não é relevante o recurso comunicativo, mas 

a comunicação. Embora essa abordagem de ensino fosse a união e/ou mistura de artefatos 

pedagógicos e linguísticos que visavam à comunicação, não foi suficiente para minimizar as 

limitações e dificuldades escolares encontradas pelos alunos surdos no contexto escolar. E, 

novamente, os alunos surdos foram prejudicados. Mais uma vez, esses sujeitos ficaram 
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atrasados no tocante à leitura e à escrita, bem como no que concerne aos conteúdos que 

compõem o currículo escolar. 

Com o fracasso do oralismo e da comunicação total, surgiu o bilinguismo no contexto 

educacional como uma abordagem que objetiva transformar a escolarização dos alunos surdos 

e ressignificar as práticas pedagógicas no que concerne ao ensino de e para surdos. Essa 

abordagem visa a trabalhar com as duas línguas, a saber, a língua de sinais e a língua oral, esta, 

em sua modalidade escrita. Para Lacerda (1998, p. 10), o bilinguismo 

 

[...] contrapõe-se ao modelo oralista porque considera o canal viso gestual de 

fundamental importância para a aquisição de linguagem da pessoa surda. E contrapõe-

se à comunicação total porque defende um espaço efetivo para a língua de sinais no 

trabalho educacional; por isso advoga que cada uma das línguas apresentadas ao surdo 

mantenha suas características próprias e que não se ‘misture’ uma com a outra.  

 

O bilinguismo considera as especificidades da língua de sinais e a maneira como o surdo 

adquire o conhecimento. Segundo Lacerda (1998), ao legitimar o método bilíngue, a autora 

evidencia que os surdos adquirem conhecimentos a partir do canal visual, e a hibridização, 

característica principal da comunicação total, confundia a aquisição do conhecimento do aluno 

surdo, isso devido às especificidades inerentes a cada língua.   

 
A proposta bilíngue surgiu baseada nas reivindicações dos próprios surdos pelo direito 

à sua língua e pelas pesquisas linguísticas sobre a língua de sinais. Ela é considerada 

uma abordagem educacional que se propõe a tornar acessível à criança surda duas 

línguas no contexto escolar. De fato, estudos têm apontado que essa proposta é a mais 

adequada para o ensino de crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de 

sinais como natural e se baseia no conhecimento dela para o ensino da língua 

majoritária, preferencialmente na modalidade escrita. [...] Na adoção do bilinguismo, 

deve-se optar pela apresentação simultaneamente das duas línguas (língua de sinais e 

língua da comunidade majoritária) (GUARINELLO, 2007, p. 45-46). 

 

Logo, entendemos que essa abordagem de ensino foi o método no qual os próprios 

surdos reivindicaram o direito de usar a língua de sinais, uma vez que o bilinguismo tem 

viabilizado o acesso às duas línguas, a saber, a língua de sinais e a língua oral, em âmbito 

educacional. 

No entanto, não aprofundaremos nossas discussões sobre o bilinguismo neste tópico, 

pois, mais à frente, faremos uma discussão mais densa e significativa sobre essa temática. 

Em síntese, percebemos que as três vertentes acima apresentadas foram métodos 

distintos que visavam ao melhoramento do processo de ensino-aprendizagem dos sujeitos 

surdos. No entanto, a primeira trazia uma perspectiva ouvintista acerca de uma especificidade 

inerente ao sujeito surdo e suas características de aquisição do conhecimento.  
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Já a segunda vertente, embora tenha uma notória preocupação com a comunicação, não 

obteve êxito em sua aplicabilidade por não priorizar a linguagem enquanto mediadora social, 

como nos mostra Vygotsky (1981; 1984; 1989a; 1989b; 2005), quando afirma que o homem, 

enquanto ser sociocultural, consolida seu desenvolvimento inicialmente no plano intersubjetivo 

(das relações sociais) e depois no plano intra-subjetivo (envolvendo o processo de 

internalização). Dessa maneira, a linguagem terá um papel indispensável como mediadora das 

interações e da significação do mundo, bem como na concepção de que o sujeito não significa 

o mundo para, a partir de então, representá-lo pela linguagem, mas, sim, que essa significação 

se constrói também pela própria linguagem. 

E, por fim, a terceira vertente, o bilinguismo que, como nos mostra Fernandes (2015), é 

a abordagem mais aceita hoje, a qual respeita a integridade do sujeito surdo enquanto indivíduo 

e é a melhor maneira de incluí-lo no meio social, e especialmente, no contexto escolar. 

Assim, para fomentar as discussões no que diz respeito à educação de surdos e 

metodologias aplicadas, abordaremos em tópicos seguintes a perspectiva de educação inclusiva 

e o bilinguismo, por entendermos que ambos são relevantes no contexto educacional do surdo. 

 

3.1.1 Educação inclusiva 

 

Não há como dissertar sobre educação de surdos e não falar das políticas de inclusão. 

Neste tópico, abordaremos esse viés inclusivo a fim de explanarmos e discutirmos também essa 

perspectiva de educação, visto que ela também teve influência na criação das leis relacionadas 

à educação de surdos. 

A Constituição Brasileira de 1988 é o primeiro dispositivo legal a contemplar a 

educação não só dos surdos, mas de todos os “portadores de deficiência8”. No capítulo 3, Artigo 

208, Secção I – Da Educação, no item III, lemos o direito de: “atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. E, 

atualmente, a terminologia inclusão tem ganhado espaço nas discussões no âmbito educacional 

e político. A proposta intrínseca à inclusão é a promoção de condições e oportunidades iguais 

a todas as pessoas, com deficiência ou não, no que concerne à educação e atividades sociais 

mais amplas. 

                                                 
8 Termologia utilizada na Constituição Brasileira de 1988. 
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No que diz respeito à educação, esta deveria acontecer da maneira mais abrangente 

possível, com atendimento especializado às particularidades e/ou especificidades de cada 

deficiência preferencialmente na escola regular. Essa abordagem inclusiva tem favorecido 

discussões acerca das práticas acolhedoras e integradoras. 

Podemos afirmar que a gênese dessa discussão se deu após a divulgação da Declaração 

de Salamanca (1994), sob a égide da United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), e do governo da Espanha. Nela está proposto que: 

 

Todas as crianças, de ambos os sexos, têm direito fundamental à educação e que a elas 

deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível aceitável de conhecimentos; 

cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de 

aprendizagem que lhe são próprios; os sistemas educativos devem ser projetados e os 

programas aplicados de modo que tenham em vista toda a gama dessas diferentes 

características e necessidades; as pessoas com necessidades educativas especiais 

devem ter acesso às escolas comuns que deverão integrá-las numa pedagogia 

centralizada na criança, capaz de atender a essas necessidades; as escolas comuns, 

com essa orientação integradora, representam o meio mais eficaz de combater atitudes 

discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade 

integradora e dar educação para todos; além disso, proporcionam uma educação 

efetiva à maioria das crianças e melhoram a eficiência e, certamente, a relação custo-

benefício de todo o sistema educativo (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, 

p. 15). 

 

Com base no texto acima, percebemos que houve uma mudança de foco no que diz 

respeito ao processo de ensino-aprendizagem. O que queremos dizer é que a deficiência deixa 

de ser o cerne da educação, e o sujeito, enquanto educando, assume esse espaço nesse processo 

dialético de ensino-aprendizagem. O educando não precisa se adaptar à realidade da escola, ao 

contrário, a escola é que precisa se adaptar ao aluno e suas especificidades.  

Essa mudança de olhar culminou também numa mudança nas práxis educacionais. A 

Declaração de Salamanca sugere que haja alterações nas diversas dinâmicas e estratégias de 

ensino, complementação e/ou adaptação do currículo. Destacamos que, de maneira geral, foi 

proposto um sistema educacional mais dinâmico, flexível, versátil, que objetive atender às 

diversidades individuais, mas que contemple a total participação.  

Dessa forma, este tópico visa a discutir questões presentes nos documentos oficiais, que 

legitimam a inclusão escolar e as práticas pedagógicas as quais necessitam ser adotadas na 

escolarização dos alunos que fazem parte do público-alvo da Educação Especial no contexto 

educacional nacional. 

No Brasil, a Declaração de Salamanca foi assinada e, posteriormente, foi divulgada uma 

série de diretrizes para formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais, com base no 
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conceito ampliado de Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Assim, no que concerne à 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (1996), em que os princípios estão como sugestão, mas não 

são obrigatórios: 

 

Entende-se por educação especial, para efeitos desta Lei, a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais (BRASIL, 1994, p. 1). 

 

Logo, cabe à Educação Especial o atendimento a crianças com necessidades educativas 

especiais, segundo o que está previsto na política Nacional de Educação Especial, 

 

[...] por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio 

das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, requer recursos 

pedagógicos e metodologias educacionais específicas. Genericamente chamados de 

portadores de necessidades educativas especiais, classificam-se em: portadores de 

deficiência (mental, visual, auditiva, física, múltipla), portadores de condutas típicas 

(problemas de conduta) e portadores de altas habilidades (superdotados). (BRASIL, 

1994). 

 

Destarte, podemos afirmar que a educação especial compreende o sistema de ensino 

como um instrumento atenuante em que os alunos com necessidades especiais educativas 

desenvolvem suas potencialidades a fim de que se tornem cidadãos conscientes e participantes. 

Para que possamos considerar uma escola inclusiva, ela deverá demandar algumas 

especificidades desde a esfera pedagógica, recursos materiais e humanos, ampliação de 

equipamentos, estratégias de ensino que propiciem a inclusão, a efetivação de currículo 

adaptado, modificado ou apropriado, caso seja necessário para um melhor atendimento ao 

educando, assim como uma prática flexível. 

Na perspectiva de Mrech (2007, p. 4), o processo de inclusão dos portadores de 

necessidades especiais ou distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino em todos os 

seus graus é atender os alunos com necessidades educacionais especiais na vizinhança de sua 

residência; proporcionar a ampliação do acesso desses alunos às salas de aula regulares; 

propiciar aos professores da sala de aula regular um suporte técnico; compreender que as 

crianças podem aprender juntas, mesmo tendo objetivos e processos diferenciados; incentivar 

os professores a estabelecer maneiras criativas de atuação junto aos alunos deficientes; 

favorecer um atendimento integrado ao professor da sala de aula regular. 

Mrech (2007) acrescenta ainda que inclusão não é levar os alunos às salas de aula 

regulares sem o devido acompanhamento do professor especializado; desconhecer as 
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necessidades específicas do aluno; submeter os alunos a um processo único de 

desenvolvimento, ao mesmo tempo, e para todas as idades; extinguir o atendimento de educação 

especial antes do tempo; esperar que os professores da sala de aula regular ensinem os alunos 

com necessidades educacionais especiais sem um apoio técnico. 

Assim, podemos inferir, a partir das discussões acima, que a educação inclusiva não é 

apenas inserir o aluno com necessidades especiais em sala de aula, mas há uma preparação 

física, estrutural e, acima de tudo, atitudinal. “Inclusão é um processo pelo qual a sociedade se 

adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais 

e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade” (SASSAKI, 

1999, p. 3). 

 No tocante aos meios normativos, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

Adaptações Curriculares – estratégias para a educação de alunos com necessidades 

educacionais especiais (BRASIL, 1999) determina que as adaptações curriculares devem 

acontecer em três níveis: “[...] no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); no currículo 

desenvolvido em sala de aula; no nível individual” (BRASIL, 1999, p. 40). 

 A LDB, 9394/96, Capítulo V, Art. 58, apresenta:  

 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação (BRASIL, 2017, p. 39). 
 

Desse modo, a educação escolar de alunos com deficiência deve ocorrer 

preferencialmente na escola de ensino regular, e a escola de fato inclusiva deve estar aberta e 

apta a receber esses educandos. 

Outro dispositivo Legal é a Resolução nº 4/2009 – Diretrizes operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial. O artigo 2º da presente resolução disserta sobre a sua função que consiste em 

“contemplar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, 

recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para a sua plena participação 

na sociedade e desenvolvimento de sua Aprendizagem” (CNE/CEB Nº4, 2009). 

No tocante ao Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, este dispõe de vinte 

metas, e uma delas, mais precisamente a quarta, tem como objetivo:  
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Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso 

à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na 

rede regular de ensino,com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. (BRASIL, 2014, p. 101). 

 

A partir dessa determinação do PNE, entendemos que o educando surdo faça parte desse 

atendimento especializado. Mas, no que diz respeito à educação de surdos, indagamos: quais 

são as especialidades? O que está faltando, visto que temos dispositivos legais que asseguram 

a acessibilidade desse indivíduo na escola? 

Apesar de haver dispositivos legais que assegurem o acesso à educação, o sujeito surdo 

sofre com a falta de democratização do ensino, como aponta Padilha (2014), quando afirma que 

os alunos deficientes e não deficientes que estão em sala de aula têm direito de aprender de 

acordo com suas peculiaridades e necessidades. 

E, no tocante às peculiaridades e necessidades dos alunos surdos, elas não se resumem 

apenas à presença do intérprete prevista pela Lei nº 10.436, de 2002 e regulamentada pelo 

Decreto 5.626/05, mas numa adaptação curricular, metodológica e avaliativa, afinal, como nos 

mostra Fagundes e Rocha (2018, p. 43-44): 

 

Percebe-se então, que o maior desafio concernente a educação de surdos não consiste 

na escassez de aparatos legais, pois já dispomos destes, mas na vontade de 

homogeneizar o sujeito e na maneira como ele se vê, se sente e entende o mundo. Não 

podemos tratar, principalmente no âmbito educacional, os sujeitos como iguais. 

Embora a capacidade cognitiva do indivíduo surdo seja semelhante ao do indivíduo 

ouvinte, a maneira que eles apreendem as coisas são distintas, o ouvinte além de 

aprender pela visão, aprende também a partir da audição, enquanto que para o surdo 

a aprendizagem ocorre a partir do que vê [...]  Logo, enquanto tratarmos a língua, a 

educação e o processo de aquisição do conhecimento de surdos e ouvintes como 

padrão, não teremos uma formação adequada dos sujeitos surdos, ao contrário, 

estaremos mascarando por meio das leis existentes um problema comportamental, não 

é a criação de outras ou novas leis que os surdos terão garantia de acesso e 

permanência na escola, mas é entendendo como esses sujeitos aprendem, quais são as 

estratégias, métodos e avaliação adequada a serem utilizadas, a fim de que sua cultura 

e sua língua, Libras, seja respeitada e assim ser usada enquanto parte integrante no 

processo de formação desses sujeitos. 

 

Embora a política de inclusão seja uma realidade atual e muitas sejam as medidas para 

implementá-la, Vieira (2014) ressalta que ainda precisa de muito pensar, estudar e planejar para 

que o aluno sinta-se de fato incluído, possa ser deveras beneficiado nos ambientes educacionais, 

onde possa construir e partilhar novos saberes. 

A autora acrescenta ainda que só o uso da Libras não irá solucionar toda a problemática 

existente na educação de surdos; antes, é preciso considerar o relevante papel que a língua de 
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sinais desempenha de fato no ambiente escolar, em especial na vida do sujeito surdo que 

frequenta a escola.   

E, corroborando com Vieira (2014), quando afirma que os gestores e professores das 

escolas inclusivas pouco conhecem a realidade dos surdos, pois estes ainda são estereotipados, 

e a Libras ainda não é percebida como a língua do pensamento do indivíduo surdo, bem como 

não reconhecem seu alto grau de complexidade tal como as línguas orais, isso acarreta o estigma 

de que os surdos aprendem mais devagar com limitações, e isso é inerente à surdez (VIEIRA, 

2014). 

Percebemos então, as implicações concernentes à educação de surdos, pois, conforme 

nos revela Vieira (2014), de um lado tem-se as propostas inclusivas que ainda estão sendo 

implementadas e experimentadas, de certa forma em condições insuficientes e, do outro, a 

escola especial, que, durante algum tempo, foi responsável pela educação de surdos, mesmo 

não conseguindo proporcionar mudanças consideráveis que garantissem o aprendizado.  

Além dessas implicações apontadas por Vieira (2014), podemos acrescentar o fato que 

a só inserção da Libras nas escolas não será suficiente para garantir uma educação bilíngue. 

Afinal, o uso real de uma língua, seja ela qual for, demanda diversos e complexos fatores 

intrínsecos à língua, e mudanças mais significativas serão necessárias, tais como a mudança de 

currículo, a presença de profissionais educadores que saibam Libras e intérpretes. Tudo isso 

deverá estar bem definido, pois ainda há certa confusão no papel do professor, professor de 

Libras e o tradutor intérprete. 

Outro fato que Vieira (2014) indica diz respeito à maneira como está sendo formada e 

organizada a escola inclusiva, onde os alunos surdos não encontram nela condições para uma 

verdadeira aprendizagem devido a uma realidade, em sua maioria, que não condiz com o que 

está previsto por lei. Pelo contrário, as necessidades especiais dos surdos ainda não são de fato 

atendidas. 

Assim, percebemos que a premissa da educação inclusiva é relevante, é pertinente e de 

maneira geral louvável, porém, a maneira como se aplica à educação de surdo não contribui 

para o desenvolvimento intelectual, cognitivo e social desses sujeitos. Ao contrário, apenas 

mascara através das leis e normativas uma realidade existente.    

 

3.1.2 Educação bilíngue para surdos 
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O bilinguismo para surdo surge como o caminho ideal para educação de surdo, envolve 

concepções de desenvolvimento da linguagem, cultura e identidade surda. Essa vertente 

percebe os processos de escolarização do surdo baseados nas suas particularidades linguísticas.   

Essa proposta objetiva mudar a escolarização de surdos, bem como ir de encontro às 

práxis pedagógicas utilizadas anteriormente, mas que ainda, de certa maneira, se perpetuam até 

hoje, a saber, oralismo e comunicação total. O bilinguismo é entendido e percebido pelos 

pesquisadores: Lacerda, 1998; 2007; Lodi, 2004; Lodi e Lacerda, 2014; Perlin e Strobel, 2008; 

Quadros, 1998; 2015; Skliar, 2006; Strobel, 2008; Vieira, 2014, entre tantos outros, como o 

melhor método na educação de surdo, pois este auxilia na aquisição da língua portuguesa em 

sua modalidade escrita, bem como atende e respeita as peculiaridades linguísticas, identitárias 

e culturais do sujeito surdo.  

Vale ressaltar que, além de ser entendida e percebida como melhor método, é também 

um direito. “Os surdos têm direito a uma educação bilíngue, que priorize a língua de sinais 

como sua língua natural e primeira língua, bem como o aprendizado da língua portuguesa, como 

segunda língua” (BRASIL, 2006, p. 71).   

Outro fator relevante concernente ao bilinguismo é a interação social que ele pode 

proporcionar, pois a língua, independentemente de ser oral-auditiva ou espaço-visual, é o meio 

pelo qual nos desenvolvemos cognitivo e socialmente. E, se partirmos da perspectiva de 

Vigotsky (2005), a qual afirma que a aprendizagem é mediada pelos signos e pelos os 

instrumentos e que isso é um processo tão só humano, entenderemos a importância do 

bilinguismo na educação de surdos. 

Embora não seja nosso objetivo aprofundar nossas discussões acerca da teoria de 

Vigotsky, acreditamos ser relevante descrever o que é e qual a relevância da mediação, dos 

instrumentos e dos signos. A mediação é concebida em um processo que precisa de dois 

fundamentos: o instrumento e o signo. A regulação das ações sobre o meio é responsabilidade 

do instrumento; ao passo que a regulação das ações dos indivíduos é responsabilidade do signo. 

Em outras palavras, os instrumentos intermedeiam as nossas relações com o outro. Esse outro 

pode ser o mundo que nos cerca ou até mesmo outro indivíduo. Essa intermediação não é 

simbólica, é real.  

No tocante aos signos, são eles que nos diferem de outros animais, pois nós, seres 

humanos, conseguimos concentrar e disseminar conhecimento através dos sistemas simbólicos. 

Um exemplo deles é a escrita.  
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Dessa maneira, consideramos os signos (a palavra/língua), os instrumentos (semióticos 

e/ou materiais) indispensáveis para a mediação no processo de ensino-aprendizagem, bem 

como para a interação social e, caso algum deles seja carente, resultará numa formação 

enquanto sujeito e enquanto discente deficitária.  

Façamos um comparativo entre uma criança ouvinte e uma criança surda a fim de 

entendermos com clareza a distinção do desenvolvimento de ambas. Lodi e Lacerda (2014) nos 

mostram que, desde a tenra idade, a criança ouvinte tem acesso/contato com a língua de seus 

pais. Seus pais e familiares colaboram para a aquisição e fluidez da linguagem da criança, o que 

oportuniza e favorece o desenvolvimento linguístico, discursivo e sociocultural que são 

relevantes para o indivíduo.  

No caso dos sujeitos surdos, em sua maioria, não têm o acesso/contato descrito 

anteriormente, pois geralmente os pais são ouvintes, o que ocasiona um prejuízo no 

desenvolvimento linguístico, discursivo e sociocultural. As crianças surdas, embora 

permaneçam no meio familiar, aprendem e apreendem coisas do mundo, da linguagem, das 

relações sociais de maneira fragmentada, devido à impossibilidade de acesso/contato com a 

língua à qual está sendo exposta. 

E em se tratando do sujeito surdo, sua língua natural é a língua de sinais, é por meio dela 

que o surdo apreende, sente e vê o mundo ao seu redor, é através da língua de sinais também 

que ele aprende a língua oral na modalidade escrita, no nosso caso, o português. 

 

A língua portuguesa não será a língua que acionará naturalmente o dispositivo devido 

à falta de audição da criança. Essa criança até poderá vir adquirir essa língua, mas 

nunca de forma natural e espontânea, como ocorre com a língua de sinais [...] se a 

língua de sinais é uma língua natural adquirida de forma espontânea pela pessoa surda 

em contato com pessoas que usam essa língua e se a língua oral é adquirida de forma 

sistematizada, então as pessoas surdas têm o direito de ser ensinadas na língua de 

sinais (QUADROS, 1997, p. 27).  

 

Embora essa discussão sobre bilinguismo venha ocorrendo desde a década de 1980 

(NOVAES, 2014), só em 2014, após muitos anos de debates e discussões de pesquisadores 

surdos e ouvintes, foi elaborado um relatório o qual contém subsídios para a política linguística 

de educação bilíngue publicado pelo MEC/SECADI, cujo objetivo principal é propagar e 

assegurar que a escolarização dos surdos no Brasil seja realizada em escolas bilíngues.  Esse 

relatório prevê: 
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A Educação Bilíngue de surdos envolve a criação de ambientes linguísticos para a 

aquisição da Libras como primeira língua (L1) por crianças surdas, no tempo de 

desenvolvimento linguístico esperado e similar ao das crianças ouvintes, e a aquisição 

do português como segunda língua (L2). A Educação Bilíngue é regular, em Libras, 

integra as línguas envolvidas em seu currículo e não faz parte do atendimento 

educacional especializado. O objetivo é garantir a aquisição e a aprendizagem das 

línguas envolvidas como condição necessária à educação do surdo, construindo sua 

identidade linguística e cultural em Libras e concluir a educação básica em situação 

de igualdade com as crianças ouvintes e falantes do português (BRASIL, 2014, p. 6). 

 

Ainda nessa perspectiva, segundo a Federação Nacional de Educação e Integração de 

Surdos (FENEIS), escolas bilíngues 

 

[...] são aquelas onde a língua de instrução é a Libras e a Língua Portuguesa é ensinada 

como segunda língua, após a aquisição da primeira língua; essas escolas se instalam 

em espaços arquitetônicos próprios e nelas devem atuar professores bilíngues, sem 

mediação de intérpretes na relação professor - aluno e sem a utilização do português 

sinalizado (BRASIL, 2014, p. 4). 

 

No entanto, não podemos afirmar que só o bilinguismo é o caminho, no que diz respeito 

à educação de surdos. Pois a perspectiva de ensino a ser abordada em esfera educacional 

depende do como se entende e se concebe educação bilíngue, surdo bilíngue, contexto bilíngue 

e condição bilíngue. Ou seja, caso um desses entendimentos seja concebido equivocadamente, 

poderá trazer prejuízos semelhante às abordagens anteriores, a saber, o oralismo e a 

comunicação total.  

Em outras palavras, estamos afirmando que não podemos reduzir o entendimento de 

bilinguismo ou educação bilíngue apenas à aprendizagem de duas línguas, pois esse 

entendimento traria consequências indesejadas e desastrosas para a educação de surdos. É 

necessário entendermos essa abordagem como método, ou seja, utilizar a língua de sinais como 

meio em que surdos se apropriam de conceitos e abstrações de maneira mais clara e profunda, 

fato esse que não ocorre se utilizarmos as línguas orais auditivas.  

 

A construção de um modelo bilíngue de educação para os surdos é uma tarefa 

complexa e exigente e as soluções simplistas só mascaram o inadequado da instituição 

escolar. Se não dedicarmos a necessária atenção e recursos, não trabalharmos com 

rigor científico, a Educação de Surdos vai continuar sendo um fracasso. Embora as 

boas intenções e ações de alguns, a mudança estrutural na base ainda não está 

acontecendo (STUMPF, 2009, p. 437). 

  

É relevante destacar também sobre o bilinguismo, conforme alerta Quadros (2015) que, 

para além da questão da língua, na educação de surdos, representa questões políticas, sociais e 

culturais. Para que ele ocorra de fato e com eficácia, objetivando resultados positivos, o 
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bilinguismo deverá ocorrer de maneira pensada e organizada, e não porque está previsto por lei 

e precisa ser cumprido de qualquer jeito, pois como nos esclarece Quadros (2015, p. 197),  

[...] a educação de surdos, em uma perspectiva bilíngue, deve ter um currículo 

organizado, em uma perspectiva visoespacial para garantir o acesso a todos os 

conteúdos escolares na própria língua de surdo, a língua brasileira de sinais. [...] A 

língua passa ser, então, o instrumento que traduz todas as relações e intenções do 

processo que se caracteriza através das interações sociais. Os discursos em uma 

determinada língua serão organizados, e também, determinados pela língua utilizada 

como a língua instrução. Ao expressar um pensamento em língua de sinais, o discurso 

utiliza uma dimensão visual que não é captada por uma língua oral-auditiva, e, da 

mesma forma, o oposto é verdadeiro. Além desse nível de representação linguística, 

os discursos vão expressar relações de poder. [...] Assim, a educação de surdos na 

perspectiva bilíngue toma uma forma que transcende as questões puramente 

linguísticas.   

 

Por essa razão, utilizar a Libras nas escolas não soluciona ou caracteriza a proposta 

bilíngue, uma vez que a inserção da Libras é, necessariamente também, a aceitação de tudo o 

que está relacionado a essa língua, como a identidade, visão de mundo, cultura e a sua 

constituição enquanto sujeito (VIEIRA, 2014). Ademais, é planejar e elaborar atividades 

compreendendo que, pelo fato de o português ser a segunda língua do surdo, não significa dizer 

que é menos ou mais importante do que a Libras, mas que a língua de sinais é a língua de 

instrução dos surdos.   

Nesse sentido, a educação de surdos numa perspectiva bilíngue não se resume apenas a 

traduzir do português para Libras, mas consiste numa mudança bem mais complexa e profunda 

desde o currículo até as praticas pedagógicas, métodos avaliativos e o nosso olhar enquanto 

educadores e/ou gestores sobre essas mudanças, aplicabilidade e resultados.  

Enfim, baseados nas discussões anteriores sobre as correntes de ensino para surdo, 

percebemos que a língua de sinais é de suma relevância no processo de ensino-aprendizagem 

do sujeito surdo, desde um contexto social ao contexto educacional. A seguir, discutiremos 

sobre a inserção da disciplina de Libras no Ensino Superior, sua expansão e o quanto isso foi 

transformador na vida dos surdos.   

 

3.2 O ENSINO DE LIBRAS NO ENSINO SUPERIOR 

 

As muitas conquistas legais no cenário atual da Educação Especial e Inclusiva do Brasil 

tiveram origem de movimentos sociais de grupos minoritários, outrora tímidos e/ou esquecidos 

socialmente. No entanto, no presente momento, vêm se tornando latentes e frequentes as 

discussões sobre e para esses grupos. Esses movimentos, discussões e conquistas ajudaram, 
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também, para o reconhecimento e respeito não só por parte da sociedade, mas também por parte 

das instituições de ensino, saúde, religiosa, jurídica, econômica e política, desde as iniciativas 

públicas às privadas.  

Um exemplo dessas conquistas legais de grupos minoritários foi a criação de políticas 

que se propõem a garantir o acesso e permanência dos surdos em espaços acadêmicos, desde a 

Educação Básica até o Ensino Superior. A homologação e inserção da Libras no Ensino 

Superior é uma evidência robusta e notável de conquista do povo surdo.  

Dessa maneira, corroboramos com Aspilicueta; Cruz (2015, p. 55) ao apontarem que 

“[...] o discurso da inclusão aponta para avanços importantes em nossa sociedade e em nossas 

escolas, ao propor que essas passem a estar preparadas para receber todos aqueles que dela 

quiserem tomar parte”. Embora haja muitas conquistas em várias esferas, tais como social, 

educacional, trabalhista, entre outros, tudo previsto por lei, neste tópico abordaremos mais 

precisamente o ensino de Libras no Ensino Superior. 

No ano de 2002, o reconhecimento da Libras como meio legal de comunicação e 

expressão encontrou respaldo na Lei n° 10.436, de 2002, que a legitimou como língua oficial 

dos surdos brasileiros. Todavia, foi com o Decreto n° 5.626, de 2005, que a lei supracitada foi 

regulamentada. Nesse decreto, foram estabelecidas mudanças significativas no tocante à 

educação, tendo como finalidade garantir o acesso e a permanência das pessoas surdas na 

escola. 

Entre as proposições presentes no decreto, a que queremos destacar é a criação do curso 

de nível superior em Letras Libras, que visa à formação inicial de professores e 

tradutores/intérpretes de Libras, assim também como o Exame Nacional para Certificação de 

Proficiência no uso e no ensino da Libras e para proficiência na tradução e interpretação da 

Libras/Português/Libras (PROLIBRAS)9. 

O Decreto 5.626/05 aponta ainda que os professores de Libras deverão ter formação 

para atuarem, desde a Educação Básica, Ensino Técnico ao Ensino Superior, objetivando um 

ensino de qualidade que respeite a língua de sinais, suas especificidades e usuários.  

 

                                                 
9 O Brasil tornou-se o precursor em âmbito internacional na realização de um exame inteiramente em língua de 

sinais, o PROLIBRAS. O exame é disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) e promovido por instituições federais de ensino superior. Os certificados são adquiridos 

através deste exame e são aceitos pelas instituições superiores ou de educação básica como títulos que comprovam 

a competência no uso e no ensino da Libras ou na tradução e interpretação da língua. Fonte: Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP. Disponível em: http://www.inep.org.br. Acesso em: 31 mar. 2018. 
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São poucos os professores que são habilitados para trabalhar com os alunos surdos em 

sala de aula. A maioria dos cursos de Pedagogia nas universidades não tinham estas 

especializações para esta área e somente agora salvo pelo decreto n. 5626, de 22 de 

dezembro de 2005 que dá obrigatoriedade das aberturas de cursos de Libras nestes 

cursos, as coisas podem melhorar (STROBEL, 2008, p. 102). 

 

Nessa perspectiva de Strobel (2008), percebemos que a Lei nº 10.436, de 2002, 

juntamente ao Decreto 5.626, de 2005, foi um fator determinante para a criação do curso 

superior em Libras, bem como a abertura de cursos de Libras em nível técnico, produzindo 

assim uma disseminação sistematizada da língua de sinais.  

Consequentemente, devido ao reconhecimento da Libras, tornou-se de extrema 

relevância a formação de profissionais capacitados para essa área, ou seja, docentes que se 

tornassem fluentes na língua que conhecessem e fizessem uso desse sistema linguístico. Além 

do que os professores necessitavam sentir-se seguros e aptos no tocante à apropriação da Libras 

para que pudessem ensinar aos alunos de maneira adequada. 

Nesse contexto, Dall’Alba e Sarturi (2014) nos mostram que foi instituído no ano de 

2006 o curso de Graduação em Letras/Licenciatura: Habilitação em Língua Brasileira de Sinais 

– Libras, na modalidade a distância, em uma parceria com a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), a FENEIS e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina 

(CEFET/SC). 

Ainda segundo Dall’Alba e Sarturi (2014), esse curso visava aos profissionais do campo 

da educação de surdos e profissionais que trabalhavam na área da surdez. O primeiro curso de 

graduação de Letras Libras na modalidade de educação a distância, até então inédito, contava 

com um documento de 47 páginas, no qual consistiam os detalhes para realização desse curso. 

O curso de Letras Libras foi ofertado em nove polos10, os quais alguns eram Instituições de 

Ensino Públicas Federais no Brasil (DALL’ALBA; SARTURI, 2014). 

 
O Curso de Letras/LIBRAS é pioneiro na América Latina: A UFSC oferecerá, a partir 

deste ano, em parceira com outras oito instituições de ensino superior, o curso de 

graduação a distância em Letras/Licenciatura com habilitação em Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS). [...] A coordenadora responsável pelo projeto de criação e 

oferecimento do curso em âmbito nacional é a professora da UFSC, Ronice Muller de 

Quadros. Ronice explica a importância dessa licenciatura: “A nova lei criou uma 

demanda grande por profissionais com essa graduação. Há vários anos, o MEC vem 

oferecendo capacitação para pessoas preferencialmente surdas que atuam como 

instrutores da Língua de Sinais sem a licenciatura. O objetivo do projeto é formar 

professores com essa graduação”. O número de surdos também é um fator relevante. 

                                                 
10 As nove instituições foram: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), Universidade de São Paulo (USP), Instituto Nacional de Surdos/Rio de Janeiro (INES), Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET/GO), Universidade Nacional de Brasília (UNB), Universidade 

Federal de Bahia (UFBA), Universidade Federal de Ceará (UFC) e Universidade Federal de Amazonas (UFAM). 
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Existem cerca de 170 mil surdos no Brasil, de acordo com o último censo realizado, 

no ano de 2007 (STROBEL, 2008, p. 75). 

 

O Decreto nº 5.626/2005 previa ainda a obrigatoriedade da disciplina de Libras nos 

currículos dos cursos de Licenciatura e Fonoaudiologia. Porém, para que pudesse inserir essa 

disciplina nos currículos desses cursos, era necessário primeiro formar profissionais cujo 

conhecimento sobre a gramática da Libras, da cultura surda e elementos que constituem o 

cotidiano das comunidades surdas fosse significativo e sistemático. Outro fator relevante para 

a criação desse curso é o 4º artigo da Lei nº 10.436/2002, que prevê que os sistemas 

educacionais federal, estadual, municipal e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos 

cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis 

médios e superiores, do ensino da Língua Brasileira de Sinais, como parte integrante dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, conforme legislação vigente. 

Dall’Alba e Sarturi (2014, p. 5) nos revela que 

 
Na primeira edição do Curso Letras/Libras foram oferecidas 500 vagas em todo o 

país. A seleção foi por meio de vestibular com 55 vagas para cada um dos 9 polos já 

mencionados. O Curso de Letras/Libras teve duração de oito períodos/semestres, de 

2006 a 2010, com 420 horas de estágio, 210 horas de atividades complementares, 

monografia (o trabalho final da graduação). O curso de Letras/Libras estrutura-se com 

a base legal da resolução CNE/CESN/ 492/2011 que estabelece as diretrizes 

curriculares para Curso de Letras e na Resolução CNE n° 2 que institui a duração e a 

carga horária dos cursos de licenciatura. 

 

Para dimensionarmos o crescimento dos cursos de Letras Libras pelo Brasil, realizamos 

uma pesquisa no site e-MEC, no mês de abril de 2018, referente à graduação  (E-MEC, 2018). 

Notamos um quantitativo significativo espalhado em todo o país com diversas nomenclaturas, 

sendo ofertado desde as capitais, assim como fora delas, nas modalidades presencial e a 

distância, com o grau de bacharelado e licenciatura, sendo pela rede pública e privada.    

Para tornar essas informações mais perceptíveis, apresentaremos, em forma de tabela, 

esses dados. Como podemos constatar na Tabela 1, a qual apresenta as várias nomenclaturas 

dadas aos cursos de graduação em Libras ofertados no Brasil, de maneira geral, temos 51 cursos 

que recebem seis nomenclaturas distintas, que são: Letras Libras (34); Letras Libras/ Língua 

Estrangeira (1); Letras Libras – Português (12); Letras Língua Portuguesa com domínio em 

Libras (1); Letras Tradução e Interpretação em Libras /Português (2) e Pedagogia Bilíngue – 

Libras/Português (1), conforme podemos observar na tabela a seguir. 

 

Tabela 1 - Nomenclatura dos Cursos de Graduação em Libras ofertados no Brasil. 
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Nomenclatura dos Cursos de Graduação em Libras Quantidade 

  

Letras Libras 34 

Letras Libras / Língua Estrangeira 1 

Letras Libras – Português 12 

Letras Língua Portuguesa com domínio em Libras 1 

Letras Tradução e Interpretação em Libras /Português 2 

Pedagogia Bilíngue – Libras /Português 

 

    1 

Total de Cursos  51 

  

Fonte: E-MEC, 2018. 

 

Entre os cursos ofertados, há dois tipos de graus recebidos pelos formandos, o de 

bacharel, que tem como perfil profissional atuar como Tradutor/Intérprete da língua brasileira 

de sinais em diferentes contextos, e o de licenciado, que tem como perfil atuar como professor 

da língua brasileira de sinais nos diferentes níveis de ensino, seja na docência da sua área de 

competência, seja na gestão do trabalho educativo. O campo de atuação do licenciado é no 

ensino de Libras como L1 e L2. 

A distinção ocorre através da oferta das disciplinas específicas nas duas modalidades, 

nas práticas que contemplarão o conteúdo teórico que compõe os cursos e os direcionamentos 

profissionais propostos para cada perfil. A seguir apresentamos a Tabela 2, a qual apresenta o 

quantitativo dos cursos de bacharelado e licenciatura. 

 

Tabela 2 - Grau dos Cursos de Graduação em Libras ofertados no Brasil. 

Bacharelado Licenciatura 

  

7 44 

Fonte: E-MEC, 2018. 

 

O curso de graduação em Letras Libras tem ganhado espaço nas universidades de modo 

geral, desde as públicas às privadas. Ainda que o número seja mais expressivo nas universidades 

públicas, as privadas têm aberto suas portas para o curso de graduação em Letras Libras.  Na 

Tabela 3, trazemos esse demonstrativo. 
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Tabela 3 - Tipo de instituição que oferta o Curso de Graduação em Libras. 

Público  Privado 

  

39 12 

Fonte: E-MEC, 2018. 

 

Além de constar em universidades públicas e privadas, o presente curso também é 

ofertado na modalidade presencial e a distância, como veremos na Tabela 4. O curso presencial 

se apresenta de maneira mais considerável, porém a abrangência do curso ofertado na 

modalidade a distância é superior ao da modalidade presencial. Afinal, essa é uma característica 

da Educação a Distância (EAD). 

Enquanto há 44 universidades ofertando na modalidade presencial, apenas sete ofertam 

na modalidade a distância. No entanto, temos um quantitativo de 188 polos espalhados pelo 

Brasil. A UFSC é responsável por 26 polos, enquanto a Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) é responsável por seis polos e o Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNISSELVI), 

por 156 polos. 

 

Tabela 4 - Modalidade dos Cursos de Graduação em Libras ofertados no Brasil. 

Presencial A distância 

44 7 

Fonte: E-MEC, 2018. 

  

Destacamos ainda o fato de o curso em questão estar sendo ofertado tanto nas capitais 

quanto fora dela, desde grandes centros até no interior do sertão potiguar. Salientamos que a 

Tabela 5 a seguir se refere apenas aos cursos ofertados na modalidade presencial.  

  

Tabela 5 - Locais de oferta dos Cursos de Graduação em Libras ofertados no Brasil. 

Capital Fora da Capital 

  

27 17 

Fonte: E-MEC, 2018. 
 

Assim, podemos perceber que de 2006, ano em que houve a inauguração das primeiras 

turmas, até o presente momento, o curso de graduação em Letras Libras tem crescido 

significativamente e difundido a língua brasileira de sinais não só como língua dos surdos, mas 

também como língua reconhecida por lei, a qual se configura como nossa segunda língua, 
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enquanto brasileiros e ouvintes, e como sinal de empoderamento sociopolítico e cultural do 

povo e da comunidade surda. 

Os cursos de graduação em Letras Libras têm suas disciplinas, em sua maioria, 

ministradas em Libras, fazendo uso de muitos recursos visuais, pois, muito embora não seja um 

curso para surdos apenas, é um curso que prepara seus alunos para atuarem com surdos. O 

Letras Libras é um exemplo prático do bilinguismo, pois utilizamos a língua como meio e 

instrumento nesse processo dialético de ensino-aprendizagem. 

Enfim, a Libras enquanto disciplina no ensino superior hoje é obrigatória para todos os 

cursos de licenciatura e fonoaudiologia, optativa e/ou eletiva nos demais cursos e tem um curso 

de graduação voltado apenas para o ensino sistemático de uso dessa língua, com suas regras e 

especificidades, metodologias de ensino como primeira língua (L1) para surdos, metodologias 

de ensino como segunda língua (L2) para ouvintes, criação de material didático voltado para o 

ensino de surdo, entre outras coisas, a fim de capacitar seus formandos para atuarem tanto no 

ensino base quanto no ensino superior.   

 

3.3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LIBRAS NA MODALIDADE PRESENCIAL E 

NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

A partir das discussões realizadas até aqui, trataremos neste tópico sobre formação de 

professores, por considerarmos que o cerne da formação de professores não pode estar voltado 

a refletir e discutir a organização do ensino, bem como seus desdobramentos, porém 

primeiramente estimular os sujeitos a continuarem aprendendo em contextos distintos de 

atuação. Para corroborar com essa ideia, Bolzan, Isaia e Maciel (2013, p. 53) nos mostram que 

 

[...] inclui refletir na e sobre a prática pedagógica, compreender os problemas do 

ensino, analisar os currículos, reconhecer a influência dos materiais didáticos nas 

escolhas pedagógicas, socializar as construções e troca de experiências, de modo a 

avançar em direção a novas aprendizagens, num constante exercício de prática 

colaborativa, reflexiva e solidária. 

 

Partindo desse pressuposto, entendemos que a formação de professores conjectura a 

organização de contínuo processo sistemático que se ajuste às exigências psicológicas, pessoais 

e sociológicas, profissionais e contextuais, acreditando que isso faz parte do desenvolvimento 

profissional docente. 

 



71 

 

 

Trata-se de um processo caracterizado por tensões e aprendizagens em contextos 

desconhecidos, nos quais os formadores buscam manter coerência profissional. Para 

que isso ocorra, necessitam reconhecer seu inacabamento, ou seja, precisam 

conscientizar-se de que são sujeitos em permanente evolução e desenvolvimento, pois 

só assim construirão sua identidade profissional. É, portanto, fundamental que 

professores adentrem o mundo da docência, compreendendo suas possibilidades e 

limites, isto é, que se envolvam com as situações específicas e formais de ensino 

capazes de favorecer a reflexão acerca das atividades pedagógicas organizadas e 

desenvolvidas na prática cotidiana (BOLZAN; ISAIA;MACIEL, 2013, p. 53). 

  

Baseado no pensamento das autoras acima e nas especificidades concernentes ao curso 

de graduação em Letras Libras, o qual teve suas primeiras turmas formadas na modalidade a 

distância, distribuídas em nove polos em diferentes regiões do Brasil, inferimos que alguns 

destes hoje estão atuando como professores nas universidades, formando outros. Acreditamos 

ser relevante discutirmos sobre as possíveis distinções na formação dos professores que se 

graduaram nessas duas modalidades, visto que a vivência no meio acadêmico e as experiências 

de graduados na modalidade a distância diferem dos graduados na modalidade presencial, pois 

na modalidade presencial, os alunos podem vivenciar a universidade e seu funcionamento a 

partir da inserção nos grupos e/ou projetos de pesquisas, extensão, participação nos conselhos 

de curso e de classe, nas discussões dos Centros Acadêmicos (CA), e dos Diretórios Centrais 

Estudantis (DCE).  

Segundo Lodi e Lacerda (2015), desde 1990 a formação de professores de Libras passou 

a ser pensada, ainda não como nível superior, mas já se discutiam as metodologias específicas 

de como seria essa formação. Logo, começaram a delinear a possibilidade da materialidade 

visual, gestual e espacial dessa língua, a saber, a língua de sinais. 

Ainda segundo Lodi e Lacerda (2015), anos mais tarde, quando surgiu a formação 

inicial, esta ficou sob a responsabilidade da FENEIS, que, junto ao Ministério da Educação 

(MEC), organizou a formação de instrutores de Libras11 através de cursos de curta duração. É 

relevante destacar que esses cursos eram lecionados preferencialmente para surdos, porém os 

ouvintes também podiam participar dessa formação. 

Saviani (2008) discute sobre a formação de professores, a qual não objetivava a 

preparação didático-pedagógica do profissional no que diz respeito ao desenvolvimento da 

prática de ensino da língua, contudo privilegiava o conhecimento da língua, ou especialmente, 

o domínio que o profissional detinha concernente ao uso da Libras sem se preocupar com uma 

                                                 
11 Instrutores de Libras era a terminologia empregada para os professores de Libras, cuja formação fosse em nível 

médio, conforme o Decreto nº 5.626/05. 
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reflexão sobre a língua ou sobre como ensiná-la. Assim eram constituídos os cursos de 

instrutores de Libras. 

Lodi e Lacerda (2015) nos mostram que na década de 1990 já havia pesquisas que eram 

realizadas no exterior, mais precisamente nos Estados Unidos, Uruguai e Suécia. Essas 

pesquisas influenciaram na luta e movimento em defesa da criação e/ou implementação de uma 

educação bilíngue para surdos, na qual a Libras assume um papel essencial no que diz respeito 

aos processos de ensino-aprendizagem em espaço escolar. 

Partindo do pressuposto de que na década de 1990 ainda não havia a formalização da 

Libras enquanto língua legitimada por lei e consequentemente a sistematização do seu ensino, 

a figura do “professor”12 surdo era fundamental, pois embora não fosse de maneira oficializada, 

era a melhor estratégia de inserir os surdos em sua cultura e futura língua, a Libras, “interferindo 

ideologicamente, por meio dela, nos padrões culturais e de interpretação de mundo fundadas 

nas relações com a linguagem” (LODI, 2004, p. 29).  

Somente com a promulgação da Lei nº 10.098, de 2000, nos anos 2000, os surdos 

tiveram acesso ao Ensino Superior, pois a lei supracitada assegurava a presença do tradutor 

intérprete de Libras. Lodi e Lacerda (2015) afirmam que houve um ingresso significativo de 

surdos nos cursos de Pedagogia, objetivando tornarem-se professores atuantes que pudessem 

ajudar nos processos de escolarização de outros surdos, principalmente os das crianças surdas.  

Em 2005, foi publicado o Decreto Federal nº 5.626, o qual exigia a formação do 

professor de Libras, agora em Nível Superior, para que pudesse atuar nas séries finais do Ensino 

Fundamental, no Ensino Médio e na Educação Superior. E, assim como qualquer outro curso 

de língua, essa formação ocorre nos cursos de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras 

ou Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua (BRASIL, 2005).  

Assim, foi criado o curso de graduação em Letras Libras, na modalidade a distância e 

na modalidade presencial. A modalidade presencial, que teve sua primeira turma na UFSC, 

assim como qualquer outro curso de licenciatura, dispõe de um contato direto com os 

professores e demais colegas discentes, acesso às extensões e grupos de pesquisas 

disponibilizados pela universidade. Outras características marcantes da graduação na 

modalidade presencial são participação, organização e vivência em eventos, tais como 

palestras, oficinas, simpósios e congressos realizados pelas instituições de ensino superior, 

                                                 
12 A expressão está entre aspas porque não havia uma formação acadêmica, bem como a formalização do trabalho 

enquanto professor de língua de sinais.   
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assim também como a vivência da universidade em todos seus aspectos, como participação em 

grupos e projetos de pesquisas, extensão, DCE, CA, entre outras atividades.  

Destacamos ainda que a formação na modalidade presencial oportuniza aos alunos não 

só fazerem o curso que escolheram, mas também conversar sobre e com outros cursos, 

viabilizando uma formação mais interdisciplinar, além de perceber como se dá o funcionamento 

de uma universidade em vários contextos.   

No tocante à modalidade a distância, a formação dos professores ocorre através de um 

ambiente virtual de aprendizagem, no qual foi preciso a criação de ferramentas que 

viabilizassem o oferecimento dos conteúdos em Libras, dessa maneira contribuindo para o 

processo de comunicação. O curso também conta com os recursos de videoconferência, material 

impresso e DVD-Vídeo (CERNY; QUADROS, 2008). 

O curso de Letras Libras na modalidade a distância dispõe de várias ferramentas que 

podem ser usadas de maneira flexível por seus alunos, tais como: vídeo-conferência, vídeo-

aula, chat, mural e fórum, por meio do Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA), 

que consiste em um sistema que viabiliza as operações acima descritas. 

Na formação na modalidade a distância, além do professor, faz-se necessária a presença 

de outros profissionais que se constituem, enquanto grupo, imprescindível nas ações didático-

pedagógicas. O professor-tutor é um desses profissionais, e normalmente acompanha os alunos 

em seus respectivos polos. O professor-tutor tem como uma de suas atribuições a mediação de 

aluno-professor, isso porque quem organiza e planeja a disciplina é o professor, que geralmente 

permanece no campus sede. Os alunos só têm acesso ao professor do campus sede através do 

AVEA, em videoconferência e vídeo-aulas. É atribuição do professor do campus sede a 

produção do material da disciplina, tais como os textos-base, hipertexto, atividades, avaliações 

etc.  

Nisso percebemos a importância do professor-tutor, pois ele pode acompanhar de perto 

a aplicabilidade das atividades e o desenvolvimento dos alunos. No caso do curso em destaque 

na presente pesquisa, o professor-tutor deve ser fluente em língua de sinais, bem como ter 

conhecimentos específicos concernentes aos aspectos linguístico-culturais dos surdos, visto que 

o professor-tutor é um dos principais mediadores da aprendizagem dos alunos surdos, isso no 

tocante à licenciatura, e trata de particularidades do processo tradutório da Libras com relação 

ao bacharelado. 
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O que podemos destacar das discussões acima é que a mais notável distinção entre as 

duas formações se dá na experiência de viver a universidade e suas várias possibilidades e 

pluralidade, pois quem se gradua na modalidade a distância deixa de experimentar algumas 

dessas possibilidades. Isso não quer dizer que uma formação é melhor ou pior que a outra, mas 

que elas, mesmo com especificidades distintas, têm o mesmo objetivo: formar e preparar 

professores em Libras para o mercado de trabalho, que tem se aberto cada vez mais devido às 

leis de inclusão que vêm sendo implantadas. 

Dessa maneira, neste capitulo fizemos um passeio nos métodos de ensino para surdo, 

formação docente em Libras e modalidades de ensino a fim de percebermos melhor nossos 

colaboradores da pesquisa, visto que são de períodos de escolarização diferentes e graduados 

em modalidades diferentes, mas que têm em comum as marcas da história da educação de 

surdos, o desejo de continuar lutando por seus direitos e o orgulho de suas trajetórias. No 

capítulo a seguir conversaremos sobre o percurso metodológico da presente pesquisa.   

 

 

4 SEGUINDO RASTROS: PERCURSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Figura 4 - Il Silenzio 
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Fonte: ZUCCOTTI, Luisella (2011)13.  

 

Abrimos este capítulo com uma pintura intitulada Il Silenzio (o silêncio), de Luisella 

Zuccotti, uma surda italiana, que retrata sua pintura como “a silenciosa língua das mãos, em 

                                                 
13 ZUCCOTTI, Luisella. Il Silenzio, 2011. Disponível em: https://culturasurda.net/2011/12/28/luisella-zuccotti/. 

Acesso em 1º jun. 2018. 

https://culturasurda.net/2011/12/28/luisella-zuccotti/
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harmonia com a Mãe Natureza”. Ainda acrescenta que a imagem representa o “silêncio fértil, 

a natureza que fala, as mãos que se comunicam”. Quando nos aproximarmos da interpretação 

da própria artista, que se refere ao silêncio fértil, percebemos que as narrativas (auto)biográficas 

sinalizadas dos professores surdos podem mostrar-se um campo fecundo para refletir e discutir 

sobre o ensino de Libras.  

Nesse prisma, as mãos que outrora eram presas agora podem florir e colorir, a partir das 

narrativas sinalizadas, a vida de pessoas que desejem saber o que narram os professores surdos 

de suas histórias de vida e conhecer os sentidos que atribuem a ensinar na licenciatura em Letras 

Libras. 

Neste capítulo conversaremos sobre nossa trajetória metodológica a fim de justificar 

nossa escolha no tocante a nossa abordagem da pesquisa, o método da pesquisa e procedimentos 

para realização e análise das entrevistas narrativas. Apresentaremos nossos colaboradores e o 

lócus da pesquisa e discutiremos sobre a ética na pesquisa.       

 

4.1 PESQUISA QUALITATIVA: UMA PERSPECTIVA ADOTADA 

 

A perspectiva qualitativa adotada neste estudo contempla o objeto de pesquisa que 

consiste em depreender fenômenos educativos relacionados ao universo circundante da pessoa 

surda. Acreditamos que se trata de uma abordagem adequada para compreender os sentidos que 

os professores surdos atribuem ao ato de ensinar, visto que apresenta características que 

contemplam as especificidades do trabalho com esse tipo de objeto. 

Bogdan e Biklen (1982; 1994) apresentam cinco características básicas da pesquisa 

qualitativa. São elas: o ambiente natural surge como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento; os dados coletados são predominantemente descritivos; a 

preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; o “significado” que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador e, por fim, a 

análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Bogdan e Biklen (1994, p. 50) 

acrescentam ainda que “[…] os investigadores que fazem uso desse tipo de abordagem estão 

interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas […]”. O pesquisador 

precisa, ainda, ter um olhar sensível e atento aos acontecimentos e, ao mesmo tempo, colocar-

se no local da investigação entendendo e respeitando as diferenças e particularidades dos 

colaboradores. 
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Já Melucci (2005) mostra outras características, as quais deram à pesquisa qualitativa 

visibilidade nos últimos anos, a saber: o processo de individualização e autonomia dos sujeitos; 

a importância da vida cotidiana, o lugar onde os indivíduos constroem o sentido das suas ações; 

a necessidade de pesquisas que se aproximem da experiência dos sujeitos e a diferenciação.    

Minayo (1994; 2000) afirma que a pesquisa qualitativa envolve questões particulares, 

evidencia uma realidade que não pode ser quantificada e aborda um universo com múltiplas 

significações, aspirações, crenças, atitudes e motivações. A autora reitera que qualquer 

investigação social, assim como a nossa com os professores surdos, precisaria contemplar uma 

característica básica de seu objeto, que é o aspecto qualitativo. Corroboramos ainda com 

Minayo (2002, p. 22-23) quando diz que: 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

Em outras palavras, nossa pesquisa não objetiva quantificar nada, mas refletir, 

hermeneuticamente, sobre aquilo que é subjetivo, a experiência. Assumimos, aqui, um 

compromisso e responsabilidade social e educacional de descaracterizar a ideia de que o sujeito 

surdo não pode falar sobre si, sobre sua língua, sobre processos de ensino através da Libras, 

permitindo-lhes um empoderamento de seu lugar de fala. Ressaltamos que não somos nós 

enquanto pesquisadoras que damos essa permissão, mas o tipo de abordagem e o método 

adotado para a realização da pesquisa é o que oportuniza isso. É a partir do que nos contam os 

professores surdos que evidenciaremos suas histórias de vida, de escolarização e de ensino. 

O princípio da pesquisa qualitativa oportuniza a experiência da escuta sensível e permite 

também o “escutar”/ver as elaborações subjetivas dos colaboradores. Logo, “[…] o pesquisador 

deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para compreender do 

interior as atitudes e comportamentos […]” (BARBIER, 2002, p. 94). 

Ao adotarmos a pesquisa com professores surdos, intencionamos a valorização das suas 

narrativas sinalizadas e, portanto, do entendimento que fazem dos seus espaços sociais, não 

como seres passivos no contexto em que estão inseridos, mas como sujeitos participantes, que 

entendem, interpretam, significam, resignificam e constroem realidades sociais, que trazem à 

tona os significados inerentes às suas vivências e experiências (ROCHA, 2012). 
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Reconhecemos também que a pesquisa qualitativa possibilita compreender o sujeito, 

suas experiências, comportamentos da vida cotidiana e o processo de singularização. 

Corroboramos com Passeggi (2010; 2011; 2014; 2016), quando compreende e destaca as 

narrativas (auto)biográficas tanto como um método de pesquisa qualitativo como um aparato 

pedagógico de reflexão crítica e de formação. As narrativas (auto)biográficas foram o método 

que adotamos na pesquisa desenvolvida, e no próximo tópico o abordaremos de maneira mais 

minuciosa. 

 

4.2 MÉTODO (AUTO)BIOGRÁFICO 

 

O método (auto)biográfico tem crescido e se destacado nas ultimas três décadas, desde 

os anos 1980. Ele se inscreve em um movimento científico-cultural, segundo Passeggi (2011), 

que estabelece outras formas de fazer pesquisas nas Ciências Humanas e Sociais. Emerge na 

perspectiva de centralidade do sujeito enquanto ator e autor de sua história. Pineau (2010) e 

Passeggi (2011) asseguram que a narrativa (auto)biográfica situa no seu núcleo de inquietações 

a pessoa, o ser humano, por acreditar nela e na sua capacidade de refletir sobre si mesma e sobre 

a vida que a circunda. 

Esse método de pesquisa, segundo Rocha (2012), fez manifestar a valorização das 

vozes, experiências e histórias de vida dos indivíduos e dos grupos sociais, antes silenciados e 

tidos como sem relevância para a compreensão de seus mundos sociais. 

 

A pesquisa (auto)biográfica tem por ambição compreender como os indivíduos (a 

criança, o jovem, o adulto...) e/ou os grupos (familiares, profissionais, gregários...) 

atribuem sentido ao curso da vida, no percurso de sua formação humana, no decurso 

da história (PASSEGGI, 2010, p. 112). 

 

 Dessa maneira, desenvolver uma pesquisa em que é utilizado o método (auto)biográfico 

como eixo norteador demonstra um respeito e valorização da experiência, pela história e pela 

vida do outro, pois esse método possibilita que os colaboradores e/ou participantes da pesquisa 

apresentem informações e reflexões que provavelmente outro método de pesquisa não 

permitiria. Uma pesquisa realizada com questionários “prontos” de perguntas fechadas e 

objetivas restringe nos colaboradores e/ou participantes da pesquisa a liberdade de narrar, e essa 

limitação pode impedir o processo reflexivo e formativo presente nas narrativas 

(auto)biográficas: 
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[...] o interesse da pesquisa (auto)biográfica é garantir condições ideais do retorno 

sobre si mesmo, para que o trabalho de autobiografar exerça a ação de reversibilidade 

sobre o pensamento de quem narra, transformando representações anteriores de si e 

do mundo da vida. Essa ação regressiva e progressiva é o que permite falar do “si 

mesmo” como um “eu refletido”, reinventado pela ação de linguagem. De modo que 

mediante o uso de instrumentos semióticos (grafias), o eu (autos) toma consciência de 

si e ressignifica a vida (bios) para nascer de novo (PASSEGGI, 2010, p. 116). 

 

Assim, entendemos que o método (auto)biográfico evidencia a necessidade de respeitar 

e considerar a subjetividade de cada sujeito, suas apropriações e reflexões mais particulares, 

complexas e intrínsecas acerca de si mesmo. Partindo desse pressuposto, compartilhamos do 

posicionamento de Cruz (2018), ao destacar que cada colaborador da pesquisa pode contribuir 

de maneira significativa na nossa formação, bem como na sua própria formação ao refletir sobre 

sua trajetória e traçar planos para a sua vida em vários âmbitos, inclusive no educacional. 

O método (auto)biográfico proporciona uma hermenêutica da história de vida, isto é, a 

partir de um processo interpretativo de contínua construção e ressignificação que situa, une e 

permite o sujeito refletir e significar os acontecimentos de sua vida, como elementos 

organizados no interior de um todo (DELORY-MOMBERGER, 2008). 

Dessa maneira, as narrativas (auto)biográficas são relevantes instrumentos de pesquisa, 

sobretudo pela reflexividade inerente ao ato de narrar, conforme defende Passeggi (2010). A 

autora destaca, ainda, que no processo de reflexão mediante o uso de instrumentos semióticos 

(grafias), o eu (autos) toma consciência de si e pode ressignificar a vida (bios) para “nascer de 

novo”, num processo de autopoiese14. 

Para Ferrarotti (2014), as narrativas (auto)biográficas permitem uma reflexão de si, que 

essencialmente podemos tratar como um ensinamento, uma outra forma de perceber-se, um 

olhar para dentro, baseado nas reminiscências de uma vida. Logo, esse tipo de método envolve 

todo um cuidado com o outro, com si mesmo, por trazer à tona memórias de fatos que nos fazem 

pensar sobre o nosso eu no mundo, sobre nossa formação, sobre a nossa identidade e nossa 

historicidade. 

Partimos do pressuposto, defendido por Ferrarotti (2010), de que as narrativas 

(auto)biográficas nos permitem ler o social a partir do individual, devido à compreensão que 

ela gera nos indivíduos que participam de todo o processo. Podemos atribuir a esse método o 

                                                 
14 Autopoiese – do grego (autos), “próprio”; (poiésis), criação, invenção, produção. Neologismo criado por 

Humberto Maturana e Francisco Varela, nos anos 1970, para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem 

a si próprios. O termo passou em seguida para as ciências sociais e humanas para se referir à capacidade humana 

de se auto-regular, auto-adequar, auto-inventar (PASSEGGI, 2011, p. 1). 
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mérito de modificar os sujeitos com ele envolvidos e o espaço por se tratar de um processo 

altamente reflexivo, formador e transformador. 

Passeggi (2010, p. 127) afirma que a partir das narrativas (auto)biográficas, “o sujeito 

consciente do seu poder e do poder e do querer do outro sobre sua vida e, por esse viés, a 

reflexibilidade autobiográfica constitui-se um processo emancipador, provador do desejo de 

cuidar melhor de si e do outro”. Ainda nesse sentimento emancipador, podemos abordar os 

sujeitos surdos, que tiveram essa emancipação a partir do reconhecimento da Língua Brasileira 

de Sinais. 

Esses sujeitos, durante muitos anos estiveram à margem da sociedade devido a suas 

limitações, a princípio física, auditiva, e em seguida a linguística, pois não havia uma língua 

oficial que pudesse ser disseminada e utilizada por eles. Para sua comunicação se apropriavam 

e/ou se apropriam do que Albres (2005) denomina de “sinais caseiros”15. No entanto, esses 

sinais, como a terminologia indica, são usuais em casa, o que inviabilizava e/ou inviabiliza uma 

socialização adequada dos indivíduos surdos. 

O método (auto)biográfico, através das narrativas (auto)biográficas, trata e evidencia a 

subjetividade dos sujeitos, por isso, ele o tem como pressuposto crucial tornar a pessoa-sujeito 

da pesquisa protagonista e, desse jeito, propiciar aprendizagem, crescimento e desenvolvimento 

através das experiências pessoais e profissionais. Em suma, um processo de caminhar para si, 

que se caracteriza por um movimento 

 

[...] de ida porque a experiência supõe um movimento de exteriorização, de saída de 

mim mesmo [...] E um movimento de volta porque a experiência supõe que o 

acontecimento afeta a mim, que produz efeitos em mim, no que eu sou, no que eu 

penso, no que eu sinto, no que eu sei, no que eu quero etc. (LARROSA, 2011, p. 7). 

 

O movimento que Larossa aborda reverbera tanto no pesquisador quanto no grupo que 

compõe a pesquisa, causando um processo dialético de ensino (reflexão) e de aprendizagem 

(execução), bem como de reflexividade biográfica que, segundo Passeggi (2011), é entendida 

como o retorno sobre si mesmo, para tirar lições de vida e a noção de formação e a consciência 

histórica. 

                                                 
15 Sinais caseiros correspondem aos gestos ou construção simbólica inventados no âmbito familiar, onde é comum 

a constituição de um sistema convencional de comunicação entre mãe-ouvinte e criança-surda; a família acaba 

lançando mão desse recurso, apesar de muitas vezes não aceitar a Língua de Sinais por pensar que esta atrapalhará 

a aprendizagem da fala do filho (ALBRES, 2005, p. 4). 
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Ferrarotti (2014) acrescenta ainda que o método biográfico possibilita conhecer o 

mundo, o outro por meio de uma narrativa, além disso, nos leva a entender a importância do 

outro, pois não vivemos nem fazemos nada sozinhos e, na perspectiva de Rodrigues (2018), 

nosso percurso de vida tem inferência histórica e social, isto é, nossa maneira de ser e estar no 

mundo refere-se continuamente ao contexto histórico e social em que estão entrepostas as 

condições contextuais e existenciais que marcam nossas vidas. 

Ainda para Ferrarotti (2014, p. 50), “[...] cada indivíduo não totaliza diretamente uma 

sociedade global, mas totaliza-a pela mediação do seu contexto social imediato, pelos grupos 

restritos de que faz parte, pois esses grupos são por sua vez agentes sociais ativos que totalizam 

o seu contexto, etc. [...]” e, para além disso, o método biográfico legitima o papel da 

subjetividade na construção do conhecimento.   

A seguir iremos discutir minuciosamente os procedimentos metodológicos. 

Apresentaremos as entrevistas narrativas à luz de Jovchelovitch e Bauer (2002), objetivando 

consolidar o nosso percurso da pesquisa, ancorado na abordagem (qualitativa), no método 

(auto)biográfico e nas entrevistas narrativas. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS PARA ENTREVISTA NARRATIVA 

 

As entrevistas narrativas, embora sejam um método específico de coleta de dados, 

segundo Bertaux (2010), não liberam todos os seus segredos de uma vez só. Neste trabalho, 

utilizaremos uma junção da proposta de Schütze (1977) e Jovchelovitch e Bauer (2002) para 

conduzir as “regras” das nossas entrevistas. 

Jovchelovitch e Bauer (2002) afirmam que as entrevistas narrativas visam a estimular e 

encorajar um entrevistado ou colaborador da pesquisa a falar sobre sua história ou sobre algum 

acontecimento importante de sua vida e/ou de seu contexto social. E, seguindo as indicações de 

Schütze (1977), que propõe a sistematização das narrativas com o objetivo de realizar pesquisas 

no âmbito social, buscaremos neste trabalho discutir a partir das narrativas de professores 

surdos e construir espaços de legitimação de suas narrativas que expressam lutas, dificuldades 

e conquistas durante seus percursos. 

Para realizar as entrevistas narrativas, fizemos uso das propostas dispostas por 

Jovchelovitch e Bauer (2002), que consistem em cinco fases: preparação, iniciação, narração 

central, fase de perguntas e fala conclusiva. 
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Quadro 1 - Fases principais da entrevista narrativa. 
Fases da Entrevista Narrativa  Regras para a entrevista 

Preparação  Exploração do campo; 

Formulação de questões exmanentes. 

Iniciação Formulação do tópico inicial para 

narração; 

Emprego de auxílios visuais (opcional). 

Narração central Não interromper.  

Somente encorajamento não verbal ou 

paralinguístico para continuar a narração. 

Esperar para sinais de finalização (“coda”). 

Fases da Entrevista Narrativa  Regras para a entrevista 

Fase de perguntas Somente “Que aconteceu então?”. 

Não dar opiniões ou fazer perguntas sobre 

atitudes. Não discutir sobre contradições. 

Não fazer perguntas do tipo “por quê?”.  

Ir de perguntas exmanentes para 

imanentes. 

Fala conclusiva Parar de gravar. 

São permitidas perguntas do tipo “por 

quê?” Fazer anotações imediatamente 

depois da entrevista. 
Fonte: Jovchelovich e Bauer (2002)  

Como podemos ver, a entrevista narrativa tem cinco fases: a primeira, preparação – que 

consiste na preparação da entrevista narrativa, e isso demanda tempo, como nos mostra 

Jovchelovich e Bauer (2002), pois é preciso que haja um entendimento prévio do acontecimento 

principal, o qual consiste no nosso problema da pesquisa, a fim de que se tornem evidentes as 

lacunas que a entrevista narrativa deve preencher, assim também como para se conseguir uma 

elaboração convincente da pergunta central, pois esses fatores determinarão o estímulo de uma 

narração autossustentável.  

No decorrer da entrevista narrativa, o entrevistador deverá estar extremamente atento às 

questões imanentes para que possa tomar nota e, quando oportuno, fazer perguntas acerca do 

que foi anotado para retomar algo que pode não ter sido bem elucidado.    

A segunda, a iniciação – nesse momento será explicado aos colaboradores da pesquisa 

como se dará o processo, dando-lhes ciência de todo o passo a passo, com a entrega do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), na modalidade escrita e sinalizada, respeitando 

a língua e cultura dos nossos colaboradores. Nesse momento, também foi solicitada a eles a 

permissão para gravá-los. No nosso caso, como se trata de professores surdos, eles serão 

gravados por câmeras filmadoras, a fim de não terem suas narrativas alteradas pelo processo 
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tradutório e transcritivo. É relevante destacar que, embora as entrevistas sejam vídeo-gravadas, 

as identidades dos participantes serão preservadas.  

A terceira, a narração central – nesse momento o colaborador da pesquisa dá inicio a 

sua narrativa e não pode ser interrompido até que haja uma notória indicação de que já “acabou” 

sua fala. O entrevistador, nesse momento, se isenta de todo e qualquer tipo de comentário, a 

não ser uma demonstração de escuta atenta, objetivando que seu colaborador se sinta acolhido 

e à vontade para continuar narrando sua história. 

A quarta, a fase do questionamento – após a natural conclusão da fala dos colaboradores, 

o pesquisador, a partir das anotações realizadas, apresenta as questões imanentes, com a 

finalidade de pormenorizar a fala do colaborador e extrair mais detalhes possíveis e tornar 

bastante clara a narrativa central. 

A quinta fase, a fala conclusiva – esse momento também requer uma atenção 

significativa, pois é quando se desligam as câmeras e se pode ter uma conversa mais “informal” 

com o colaborador. Embora na fase do questionamento não se deva fazer perguntas do tipo “por 

quê?”, “para quê?”, nessa fase pode-se fazê-las, e isso poderá ajudar no momento de analisar 

as entrevistas narrativas. Para enriquecer esse processo, Jovchelovich e Bauer (2002) 

aconselham ainda que o pesquisador faça uso de um diário de campo para sintetizar os 

conteúdos, anotar algumas informações adicionais que poderá ajudar na análise. 

É importante explanar ainda sobre as questões exmanentes e imanentes. As primeiras 

estão relacionadas às questões da pesquisa e/ou do interesse dos pesquisadores, elas vão 

surgindo de acordo com o aprofundamento teórico e a aproximação com o objeto de pesquisa, 

o que podemos considerar também a exploração do campo. 

As questões exmanentes devem ser convertidas em questões imanentes. Esse exercício 

não é tão simples, mas é de extrema relevância para o processo de investigação, pois é a partir 

das questões exmanentes que utilizamos a linguagem do informante para introduzir as questões 

imanentes, ou seja, elas são temas apresentados pelo colaborador da pesquisa e podem ou não 

compatibilizar com as questões exmanentes. 

Ainda sobre o processo de entrevista narrativa, desde o princípio os colaboradores da 

pesquisa devem ser informados sobre o contexto e procedimentos da entrevista narrativa. 

Assim, apresentamos a pergunta indutora, que podemos considerá-la o pontapé inicial das 

narrativas. Segundo Jovchelovich e Bauer (2002), os critérios de elaboração dessa questão 

norteadora devem seguir as seguintes orientações:  
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a) Necessita fazer parte da experiência do informante para garantir o seu interesse e 

uma narração rica em detalhes. 

b) Deve ser de significância pessoal e social ou comunitária.  

c) O interesse e o investimento do informante no tópico não devem ser mencionados 

para evitar que se tomem posições ou se assumam papéis já desde o início.  

d) Deve ser suficientemente amplo para permitir ao informante desenvolver uma 

história longa que, a partir de situações iniciais, passando por acontecimentos 

passados, leve à situação atual.  

e) Evitar formulações indexadas, ou seja, não referir datas, nomes ou lugares, os quais 

devem ser trazidos somente pelo informante como parte de sua estrutura relevante. 

Percebemos, a partir das orientações acima, que a nossa condução enquanto 

pesquisadoras é imprescindível para o resultado das narrativas. Outros fatores relevantes que 

podemos destacar são: o bom acolhimento, prévios e devidos esclarecimentos, a escuta 

comprometida e a capacidade de interação com o colaborador. Isso possibilitará resultados 

satisfatórios.   

 

4.4 COLABORADORES DA PESQUISA: UM POUCO DE SUAS TRAJETÓRIAS DE 

VIDA 

 

A pesquisa foi desenvolvida com cinco professores, com o perfil selecionado a partir 

dos seguintes critérios: ser surdo; licenciado em Letras Libras e ser professor em exercício de 

ensino de Libras no Ensino Superior. A partir desses critérios, nossos colaboradores formaram 

um grupo bastante heterogêneo, composto por homens e mulheres, com idades entre 26 e 44 

anos, graduados na modalidade presencial e a distância, oriundos de cidades do interior e da 

capital, bem como oralizados e não oralizados.   

Consideramos relevante apresentar os colaboradores da pesquisa, bem como os 

respectivos sexos, idades, modalidade da graduação e seu período escolar, objetivando traçar o 

perfil de cada um para facilitar e aproximar a análise das narrativas. Os nomes utilizados para 

identificar os professores são fictícios e escolhidos por cada um deles a fim de ser respeitado o 

direito ao seu anonimato, previsto no TCLE, assinado pelos colaboradores da pesquisa. 
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Tabela 6 - Perfil dos colaboradores16 

Nome Idade 
Idade/razão 

da surdez 
Cidade/Estado 

Ensino 

Básico 

Ensino 

Superior 

Apolinário 31 
2 anos 

Meningite 
Mossoró/RN 

1992 a 

2007 

2008 a 

2012 

Ferreira 35 
1 ano 

Rubéola 

Salgado de São 

Felix/PB 

1990 a 

2003 

2008 a 

2012 

Graça 40 
1 ano 

sarampo 
Fortaleza/CE 

1983 a 

1999 

2006 a 

2010 

Nina 44 
2 anos 

meningite 
Mossoró/RN 

1978 a 

1992 

2006 a 

2010 

Silva 26 
4 anos 

meningite 
Natal/RN 

1995 a 

2010 

2013 a 

2017 
Fonte: Autoria própria (2018) 

A Tabela 7 nos ajuda a conhecer de maneira geral o perfil dos colaboradores da pesquisa, 

situando suas idades atuais e de aquisição da surdez, a cidade e Estado de origem, bem como o 

período em que cursaram a Educação Básica e Ensino Superior. Um dado que chamou nossa 

atenção foi o fato de todos os professores surdos terem adquirido a surdez em decorrência de 

problemas de saúde.  

Sendo três pela meningite, que, segundo informações do Ministério da Saúde (MS), com 

a introdução, em 1999, da vacina contra o Hib, a segunda causa mais comum de meningite 

bacteriana no Brasil, responsável por inúmeras patologias invasivas, como meningites e 

pneumonias, sobretudo em crianças, sendo responsável por uma incidência média anual em 

menores de 1 ano de idade de 23,4 casos/100.000 habitantes até 1999. Observou-se, após a 

introdução da vacina, redução de mais de 90% no número de casos, incidência e número de 

óbitos por meningite por H. influenza e (BRASIL, 2017). 

Dois colaboradores adquiriram a surdez em decorrência do sarampo e da rubéola, 

doenças que tiveram amplo controle com a implantação do Plano Nacional de Eliminação do 

Sarampo, cujo marco inicial foi a realização da primeira campanha nacional de vacinação contra 

a doença, com foco de erradicação no ano 2000. Em setembro de 2016, o Comitê Internacional 

de Especialistas (CIE), responsável pela avaliação da documentação e verificação da 

Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome de Rubéola Congênita nas Américas, declarou a 

eliminação da circulação do vírus do sarampo na região das Américas. Em 2017, o país 

                                                 
16 Alguns dados obtidos para a elaboração do perfil dos colaboradores foram resultados da fala conclusiva, 

momento em que as câmeras são desligadas e realizamos perguntas mais específicas. Reiteramos que essas 

informações só são publicizadas mediante autorização dos colaboradores.     



86 

 

 

encontrava-se em fase de sustentabilidade da eliminação da transmissão autóctone dos vírus do 

sarampo e da rubéola (BRASIL, 2017). 

Se observarmos que o período de nascimento dos professores surdos é anterior à política 

mais efetiva para diminuição e mesmo erradicação dessas doenças no Brasil, poderemos traçar 

um paralelo das histórias de vida dos colaboradores com as Políticas de Saúde Pública no Brasil, 

que nesse campo (sarampo, meningite e rubéola) tiveram uma diminuição significativa a partir 

dos anos 2000, conforme mostram dados da Vigilância em Saúde (BRASIL, 2017). Nesse 

sentido, o que Ferrarotti (2010) afirma faz todo sentido: cada indivíduo é a síntese de uma 

história social. 

A seguir, faremos uma apresentação um pouco mais detalhada de cada um dos 

colaboradores. 

 Apolinário adquiriu a surdez aos dois anos de idade, devido à meningite, é oralizada, 

mas aprendeu língua de sinais entre sete e oito anos de idade. Ressaltamos que essa 

língua utilizada na época não era a Libras, pois nesse período ainda não havia sido 

criada a lei que legitimasse a língua de sinais, mas já era uma língua compreendida 

e utilizada pela comunidade surda. Em sua família não há histórico de surdez, ela foi 

o primeiro caso. Apolinário iniciou seus estudos na escola de Ensino Básico em 1992 

e concluiu em 2007. No ano posterior fez vestibular para Letras Libras em Fortaleza, 

pela UFSC (havia um polo de educação a distância), foi aprovada e concluiu o curso 

em 2012. Hoje, Apolinário é especialista e atua como professora de Libras tanto para 

surdos quanto para ouvintes no curso de Licenciatura em Letras Libras.  

 Ferreira adquiriu a surdez quando tinha um ano de idade, ainda como sequela da 

rubéola que sua mãe teve na gravidez. Apesar de ter sido estimulado e ter recebido 

vários tratamentos fonoterápicos em sua infância, não é oralizado, aprendeu língua 

de sinais aos nove anos de idade, e assim como Apolinário, a língua utilizada na 

época não era a Libras, pois nesse período ainda não havia sido criada a lei que 

legitimasse a língua de sinais, mas já era uma língua compreendida e utilizada pela 

comunidade surda. Ferreira começou a frequentar a escola em 1990 e concluiu o 

Ensino Básico em 2003. Só em 2008 ele conseguiu ingressar no Ensino Superior, no 

curso de Letras Libras em João Pessoa, pela UFSC (havia um polo de educação a 

distância), concluiu em 2012. Hoje Ferreira é especialista e está na fase final do 

mestrado em Ensino, está aguardando a defesa de sua dissertação, atua como 
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professor de Libras tanto para surdos quanto para ouvintes no curso de Licenciatura 

em Letras Libras.    

 Graça adquiriu a surdez com um ano de idade, devido ao sarampo. Apesar de ter 

recebido significativos estímulos orais, não é oralizada, aprendeu língua de sinais 

aos dezesseis anos. Antes utilizava sinais caseiros apenas com alguns membros da 

família. Porém, assim como os demais colaboradores acima apresentados, utilizava 

a língua de sinais que a comunidade surda da época convencionou a usar. Graça 

começou a frequentar a escola em 1983 e concluiu o Ensino Básico em 1999. 

Embora Graça tenha tentado cursar Matemática em uma universidade privada, não 

conseguiu porque a universidade não se disponibilizou a pagar um tradutor intérprete 

para ela. Mas no ano de 2006 ela ingressou no curso de licenciatura em Letras Libras 

em Fortaleza, pela UFSC (havia um polo de educação a distância), concluiu em 

2010. Graça é especialista, já cursou algumas disciplinas como aluna especial em 

alguns programas de pós-graduação e sonha em ser aprovada em uma seleção de 

mestrado. Atua como professora de Libras tanto para surdos quanto para ouvintes no 

curso de Licenciatura em Letras Libras.    

 Nina adquiriu a surdez com dois anos de idade, devido à meningite, é oralizada e 

aprendeu língua de sinais aos vinte e quatro anos de idade, língua essa que ainda não 

era a oficializada no país. Nina começou a frequentar a escola de Ensino Básico em 

1978 e concluiu em 1992. Ao terminar o Ensino Médio tentou durante dez anos ser 

aprovada em algum vestibular, mas só no ano de 2006 foi aprovada no curso de 

licenciatura em Letras Libras em Fortaleza, pela UFSC (havia um polo de educação 

a distância), concluiu em 2010. Ela tem o título de especialista, de mestre em 

Ambiente, Tecnologia e Sociedade e atualmente vem tentando ingressar no 

doutorado. Atua como professora de Libras tanto para surdos quanto para ouvintes 

no curso de Licenciatura em Letras Libras.    

 Silva adquiriu a surdez aos quatro anos de idade, vítima da meningite, é oralizada e 

aprendeu língua de sinais aos seis anos de idade. A língua de sinais aprendida por 

Silva estava na mesma condição dos colaboradores acima apresentados. Silva 

ingressou no Ensino Básico em 1995 e concluiu em 2010. Ingressou no Ensino 

Superior em uma faculdade privada em 2012, para cursar Contabilidade. Lá havia a 

presença do tradutor intérprete. Ela concluiu o curso em 2016. Mas concomitante a 
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isso, em 2013 ingressou no curso de Letras Libras ofertado pela UFRN, na 

modalidade presencial, e concluiu em 2017. Mesmo tendo concluído Contabilidade 

primeiro, escolheu a licenciatura como profissão. Ela é especialista, está cursando o 

mestrado em Educação e atua como professora de Libras tanto para surdos quanto 

para ouvintes no curso de Licenciatura em Letras Libras.    

Justificamos ainda nossa escolha concernente aos professores surdos como 

colaboradores da pesquisa por compreendermos em Ferrarotti (2014) a relevância do sujeito 

enquanto ser de memória, a experiência de vida enquanto processo reflexivo. 

 
Comportamento humano, pelo contrário, movido por instintos mas também por 

projeto, é teológico, o que significa dizer que ele se dá um objetivo, que ele lança 

sobre si mesmo um olhar crítico e, desse modo, acumula lembranças; amparado nessa 

memória coletiva, o comportamento humano está apto para formular o sentido de suas 

próprias decisões e para valorizá-las (FERRAROTTI, 2014, p. 52). 

 

A partir dessa perspectiva de disposição de formulação de sentidos inerentes ao ser 

humano apresentada por Ferrarotti (2014), podemos afirmar que os indivíduos surdos, embora 

tenham uma limitação física, a surdez, são capazes de acumular lembranças, formular sentidos 

e valorizar as suas decisões. 

 

4.4.1 A ética na pesquisa 

 

A pesquisa (auto)biográfica, segundo Passeggi (2011a), é guiada por três princípios 

investigativos. São eles: o primeiro, que põe em destaque a construção da realidade por meio 

da linguagem do sujeito e/ou pelo grupo; o segundo dá foco à linguagem como elemento que 

media a construção da historicidade do sujeito através do trabalho hermenêutico prático, ou 

seja, a construção da historicidade no esforço de interpretação da experiência vivida; e o terceiro 

afirma que a pesquisa (auto)biográfica é primeiramente um posicionamento epistemo-político 

e, assim, uma episteme. 

Nas pesquisas (auto)biográficas, a pessoa está no centro das inquietações, isto é, o 

método de pesquisa com narrativas (auto)biográficas acredita na capacidade reflexiva do ser 

humano sobre si mesmo. Dessa forma, o sujeito colaborador da pesquisa, bem como sua 

narrativa, é tratado com respeito e ética.    
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No tocante à ética em pesquisas com seres humanos, é relevante salientar o valor da 

explicação e esclarecimentos do contrato17 de pesquisa, apresentar e explicar os objetivos da 

pesquisa, intenções, métodos de observação e recolhimento das narrativas, o livre arbítrio do 

colaborador em ser identificado ou não, de permanecer ou não na pesquisa e de ter seus dados 

publicados ou não. 

Esse zelo, desde a preparação, conforme Jovchelovitch e Bauer (2002), até a publicação 

dos dados analisados demanda muita atenção tanto dos pesquisadores quanto dos colaboradores 

da pesquisa, resultando num constante diálogo do início ao fim da pesquisa, dos pesquisadores 

e colaboradores e, caso tenha consentimento do colaborador, a assinatura do TCLE, no qual 

apresenta os benefícios e os possíveis malefícios, bem como esclarece que é voluntária a 

participação e a liberdade que o colaborador tem em desistir, a qualquer momento, de participar. 

Corroboramos ainda com alguns princípios gerais de alguns tipos de investigações qualitativa 

que Bogdan e Biklen (1994, p. 77) apresentam, que são: 

1. As identidades dos sujeitos devem ser protegidas para que a informação que o 

investigador recolhe não possa causar-lhe qualquer tipo de transtorno ou prejuízo. O 

anonimato deve contemplar não só o material escrito, mas também os relatos verbais 

da informação recolhida durante as observações. O investigador não deve revelar a 

terceiros informações sobre os seus sujeitos e deve ter particular cuidado para que a 

informação que partilha no local da investigação não venha a ser utilizada de forma 

política ou pessoal. 

2. Os sujeitos devem ser tratados respeitosamente e de modo a obter a sua 

cooperação na investigação. [...] Os investigadores não devem mentir aos sujeitos nem 

registrar conversas ou imagens com gravadores escondidos. 

3. Ao negociar a autorização para efetuar um estudo, o investigador deve ser claro 

e explícito com todos os intervenientes relativamente aos termos de acordo e deve 

respeitá-los até a conclusão do estudo. [...] Se concordar em não publicar os 

resultados, deve igualmente manter a palavra dada. Dado que os investigadores levam 

a sério as promessas que fazem, deve-se ser realista nas negociações. 

4. Seja autêntico quando escrever os resultados. Ainda que as conclusões a que 

chegam possam, por razões ideológicas, não lhe agradar, e se possam verificar 

pressões por parte de terceiros para apresentar alguns resultados que os dados não 

contemplam, a característica mais importante de um investigador deve ser a sua 

devoção e fidelidade aos dados que obtém. Confeccionar ou distorcer dados constitui 

o pecado mortal de um cientista.  

 

Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 110) acrescentam ainda que “as narrativas não estão 

abertas à comprovação e não podem ser simplesmente julgadas como verdadeiras ou falsas; 

elas expressam a verdade de um ponto de vista, de uma situação específica no tempo e no 

espaço”. Destarte, percebemos que os acontecimentos e fatos narrados pelos colaboradores 

estão associados à sua subjetividade, porque retratam o seu olhar, o seu sentimento, o seu 

                                                 
17  Terminologia utilizada por Bertaux (2010). 
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pensamento e a sua reflexão acerca do que acredita ser verdadeiro, cabendo ao pesquisador 

buscar compreender a verdade, conforme o ponto de vista dos colaboradores. Souza (2006, 146) 

reitera que 

[…] a utilização e a publicização das identidades dos sujeitos envolvidos em processo 

de pesquisa e/ou de investigação-formação exige, do ponto de vista ético, uma 

aproximação e reaproximação das singularidades e subjetividades, bem como a 

adoção de alguns critérios: assinatura do termo de autorização (carta de cessão); 

explicitação dos procedimentos de análise e de como serão utilizadas as fontes na 

pesquisa; devolução e leitura do trabalho com o grupo e, consequentemente, revisão 

e autorização para utilização da narrativa. 

 

Logo, entendemos que a pesquisa narrativa exige dos pesquisadores sérios cuidados e 

respeito metodológico singular e específico inerentes às subjetividades dos participantes da 

pesquisa, o que nos faz assumir um compromisso de respeito e ética com nossos colaboradores, 

com o método adotado e com o todo que forma a pesquisa de maneira geral.  

 

4.4.2 Lócus da pesquisa 

 

Trata-se de uma universidade pública e federal, situada na cidade de Caraúbas, no 

Estado do Rio Grande do Norte. O curso de Letras Libras, do qual os docentes colaboradores 

fazem parte, teve sua aula inaugural no dia 7 de abril de 2014. Esse curso não é peculiar apenas 

pelo fato de ser o primeiro afastado dos grandes centros urbanos, o que já é algo muito relevante, 

mas também por estar em uma universidade majoritariamente tecnicista, voltada para o 

bacharelado e que tem por tradição os cursos na área das engenharias. Os cursos de Licenciatura 

em Libras e Inglês foram os primeiros a serem implementados fora da sede, a qual está situada 

em Mossoró/RN, destacamos também que em recente avaliação do Ministério da Educação 

(MEC), no ano de 2019, esse curso foi avaliado com conceito 4, sendo o mais bem avaliado do 

Estado e um dos mais bem conceituados do Brasil. 

 

4.4.3 A análise dos dados 

 

No processo de análise das narrativas sinalizadas dos professores surdos teremos todo 

um cuidado em respeitar suas histórias, de não macular sua interpretação e nos empenharemos, 

ao máximo, para nos aproximar de suas experiências. Para isso, nos debruçaremos na 

proposição de análise dos dados de Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 107). Os autores 

aconselham um processo de análise temática dos dados para construir um referencial de 
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codificação. “As unidades do texto são progressivamente reduzidas em duas ou três rodadas de 

série de paráfrases”. 

Inicialmente, faremos uma transcrição integral, em seguida em paráfrases para sintetizar 

o sentido do texto original. E, por fim, essas sentenças serão concentradas através de palavras-

chave. Essa concentração do texto original ocorrerá por meio da generalização e condensação 

de sentido. “Na prática, o texto é colocado em três colunas; a primeira contém a transcrição, a 

segunda contém a primeira redução, e a terceira coluna contém apenas palavras-chave” 

(JOVCHELOVITCH; BAUER 2002, p. 107). Para melhor entendimento, apresentaremos o 

quadro abaixo, a fim de tornar mais claro como ficarão divididas as narrativas para futura 

análise. 

 

Quadro 2 - Procedimentos de análise 

TEXTO 1ª REDUÇÃO 2ª REDUÇÃO 

 

Transcrição integral 

 

 

Sentenças sintéticas 

 

Palavras-chave 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

No quadro acima, colocaremos à esquerda a transcrição de cada narrativa na íntegra. No 

centro, a primeira redução, que consiste nas sentenças sintetizadas, ou seja, paráfrases e, à 

direita, temos a segunda redução feita por palavras-chave, ou unidade de sentido. Jovchelovitch 

e Bauer (2002) denominam de redução gradual do texto qualitativo.  

Esse processo é vital para a interpretação das narrativas, como afirmam os autores: “[...] 

a transcrição, por mais cansativa que seja, é útil para se ter uma boa apresentação do material, 

e por mais monótono que o processo de transcrição possa ser, ele possui um fluxo de ideias 

para interpretar o texto” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 106). 

No tocante às análises, traduzimos e transcrevemos as entrevistas em duas modalidades, 

em português escrito, a L2 do surdo, e em Glosa18. Primeiramente, em respeito à sinalização 

dos nossos colaboradores, visto que no processo de tradução para o português, pode ter se 

perdido algum valor semântico e cultural da Libras. 

                                                 
18 Glosa é uma palavra grafada com letras maiúsculas que corresponde a uma possível tradução para o português. 

Nos estudos de Libras, a transcrição é algumas vezes chamada de simplificada ou sistema de notação por palavras 

(FELIPE, 1998; FINAU, 2004), pois as palavras de uma língua oral são usadas para representar um sinal de forma 

aproximada (PAIVA, Francisco Aluísio dos Santos. et al. 2016). 
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Após a realização das transcrições das narrativas, separamos as narrativas em quatro 

eixos, e estes estão subdivididos em categorias. Tanto os eixos quanto as categorias foram 

divididos por temas, que são eles: família, espaço de formação, língua, profissão e práticas 

docentes. Dessa maneira, construímos um quadro (ver em anexo), baseado no trabalho de Melo 

(2008); Rocha (2014), a fim de otimizar a leitura e o entendimento sobre quais são os eixos e 

categorias que foram surgindo das narrativas sinalizadas, apresentando o que é recorrente ou 

não nas narrativas dos professores surdos.  

Essa categorização das narrativas estão à luz de Jovchelovitch; Bauer (2002) ao 

aconselharem que a partir das reduções é importante que se desenvolva um sistema de 

categorias que contemplem as narrativas dos colaboradores da pesquisa. Em outras palavras, as 

próprias narrativas nos conduziram para as escolhas dos temas, categorias e eixos a serem 

analisados. Com base nas narrativas, percebemos o que era recorrente nas histórias dos nossos 

colaboradores, entendendo assim um princípio de Ferrarotti (2014), da história como memória 

coletiva, ou seja, se é recorrente nas narrativas dos cinco sujeitos, os quais são de idades, 

naturalidade e sexos distintos, significa que é recorrente na vida do indivíduo surdo. 

Corroborando com essa premissa de Ferrarotti (2014), Passeggi (2010) afirma que é legítima a 

possibilidade de ler uma sociedade através de uma única biografia. Devido ao fato de uma 

pessoa totalizar um sistema social, dessa maneira a narrativa (auto)biográfica torna-se 

“universal-singular”. 

Dessa maneira, desejamos que a leitura das análises das categorias e eixos escolhidos 

sejam claras e descomplicadas, a fim de que a transformação da vida em textos seja 

cuidadosamente interpretada para que ocorra uma bela exegese. Logo, fragmentamos as 

categorias em capítulos e os eixos em tópicos, por acreditarmos que, dessa maneira como está 

disposto o texto possibilitará um olhar mais generoso ao que nos contam esses indivíduos que 

foram durante tanto tempo silenciados.    
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5 FAMÍLIA: UMA HISTÓRIA DE RESISTÊNCIA 

 

Figura 5 - The Inner Circle 

 

 

Fonte: RAPAZZO, Mary (2012)19.  

                                                 
19 RAPAZZO, Mary.  The Inner Circle, 2012. Disponível em: https://culturasurda.net/2012/05/08/mary-

rappazzo/. Acesso em: 2 fev. 2019. 
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A imagem que abre este capítulo aborda a surdez por outra perspectiva. No caso acima, 

é o ouvinte que aparece sozinho, simbolizando a solidão ocasionada pelo “diferente”. 

Normalmente, são os surdos que ficam isolados em diversos contextos, inclusive o familiar, 

isso é ocasionado, inicialmente, pelo fato de existirem surdos em famílias ouvintes ou o 

indivíduo nascer ouvinte e, devido a problemas de saúde ou acidente, perder a audição. Outro 

fator que pode ocasionar o isolamento do surdo é sua língua natural, a língua de sinais. 

 

“Quando eu era criança usava sinais caseiros, era tipo uma Libras gestual, usava com 

aqueles que eu tinha mais intimidade, como por exemplo, a minha família. Então, eu 

cresci usando sinais caseiros, porque minha família não sabia Libras e para se 

comunicar de alguma maneira, criamos sinais próprios, eu tanto oralizava quanto 

utilizava esses sinais” (excerto da entrevista com a colaboradora GRAÇA). 
 

Ressaltamos ainda que ser surdo não significa saber a língua de sinais, assim como o 

ouvinte precisa ser exposto a outros usuários de sua língua natural para que possa aprender e 

fazer uso adequadamente, caso contrário, não fará uso de uma língua, mas de uma linguagem 

desenvolvida em casa com seus parentes mais próximos.   

Quando o sujeito surdo nasce em uma família ouvinte, ou adquire a surdez na infância, 

é natural o susto e a preocupação inicial de como será o futuro daquela pessoa; qual a melhor 

maneira de lhe proporcionar uma formação enquanto sujeito? A melhor formação escolar? 

Como amenizar a dor das possíveis experiências frente ao preconceito? Como minimizar 

barreiras comunicacionais? Essas e outras incertezas permeiam as relações dos surdos com seus 

familiares.  

Muitas vezes seus pais “frustram-se, culpam-se, deprimem-se por terem gerado um filho 

‘não normal’, pois veem em seu filho um sonho desfeito. Então, essas famílias alimentam 

esperança de ‘cura’ dessa ‘deficiência’” (Strobel, 2008), mas quando procuram outros surdos 

ou usuários da Libras, entendem que ser surdo é pertencer a um grupo minoritário 

linguisticamente, e não um doente que precisa de “cura”.    

Neste capítulo discutiremos a importância da família consanguínea, da família de língua 

e associação de surdos para o desenvolvimento do indivíduo em destaque nesta pesquisa. Esses 

três núcleos sociais desempenham funções distintas na vida do surdo, porém indispensáveis 

para seu amadurecimento, fortalecimento e empoderamento social.  
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5.1 FAMÍLIA CONSANGUÍNEA ENQUANTO IMPULSORA DO SUJEITO SURDO 

 

 

Um dos lugares mais privilegiados para entendermos a realidade da construção social é 

a família, pois é por meio dela que iniciamos a nossa socialização. A família enquanto 

instituição vem se modificando, assim como sua estrutura ao longo dos tempos vem concebendo 

novos arranjos. 

Dessa maneira, é relevante destacar que as experiências relativas a socialização da 

criança tanto em contexto familiar quanto em outros contextos de relações sociais, como a 

escola, são entendidas como fundamental e indispensável para o seu desenvolvimento social, 

emocional, cognitivo, linguístico e discursivo. Baseados nesse pressuposto, acreditamos que a 

interação linguística entre mãe e filhos por meio das relações dialógicas favorece o 

desenvolvimento da criança (GOLDFELD, 2002, p. 160). 

 

Os pais e profissionais devem sempre informar a criança sobre os eventos que ela 

participa, as situações vividas, lembrar de fatos ocorridos e também falar sobre 

assuntos referentes ao futuro. Não basta que a criança surda aprenda a língua de sinais 

na escola ou na clínica de reabilitação. Esta língua deve estar sempre presente e, assim 

como para crianças ouvintes, os assuntos abordados devem ser cada vez mais 

complexos e abstratos (GOLDFELD, 2002, p. 162). 

 

 

Na vida do surdo não é diferente, o núcleo familiar tem um papel fundamental para 

socialização desse indivíduo, bem como no ingresso e permanência dele na escola. A partir das 

análises das narrativas sinalizadas dos professores surdos percebemos o começo de uma história 

de resistência, o quanto a família consanguínea foi importante na vida desses sujeitos. 

Acrescentamos, ainda, que as narrativas oportunizaram aos colaboradores refletir sobre 

a importância de suas famílias, nesse caso, a consanguínea. Nessa perspectiva, Passeggi (2010) 

afirma que narrar a própria vida é uma ação humana espontânea, mas para alguns pode ser uma 

oportunidade de falar de si, de refletir sobre si, sobre a família, sobre os espaços sociais que os 

sujeitos ocupam. Destarte, a partir das narrativas percebemos a importância das famílias na vida 

desses surdos. 

 

“Porém a diretora não queria aceitar minha matrícula pelo fato de eu ser surdo. Então, 

minha mãe na hora perguntou exaltada: O QUÊ? VOCÊ NÃO VAI ACEITAR A 

MATRÍCULA DO MEU FILHO? POIS SAIBA QUE ELE VAI ESTUDAR SIM, É UM 

DIREITO DELE” (excerto da entrevista com o colaborador FERREIRA). 
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Na narrativa sinalizada de Ferreira, percebemos a relevância da figura da sua mãe, que 

se apresenta forte, empoderada e determinada em matricular seu filho, muito embora a diretora 

da escola se apresentasse resistente pelo fato de Ferreira ser surdo. Diferentemente da diretora, 

a mãe de Ferreira não viu na surdez de seu filho um empecilho para que ele fosse devidamente 

escolarizado, para que ele, de alguma forma, pudesse ter contato com outras pessoas que não 

fossem apenas as que compunham o núcleo familiar. Infelizmente essa realidade de não 

aceitação é uma marca na história da educação de surdo. As escolas apresentavam certa 

resistência com relação à matrícula do surdo.  

 

“Comecei atrasada, isso porque muito antes minha mãe lutou muito e foi a muitas 

escolas perto e longe da minha casa, mas nenhuma aceitava surdo. Então, minha mãe 

se sentiu cansada de tanto tentar encontrar uma escola para mim, e de fato, foi uma 

procura exaustiva para ouvir sempre a mesma resposta: NÃO!” (excerto da entrevista 

com a colaboradora APOLINÁRIO). 

 

Tanto na narrativa de Ferreira quanto na de Apolinário, observamos uma resistência por 

parte das escolas em aceitar pessoas com surdez, o que corrobora com o que o Woodward 

(2014) denomina de fabricação de identidades. Ele afirma que as identidades são fabricadas por 

meio da marcação da diferença. E essa marcação acontece também através de exclusão social.  

No caso versado neste trabalho, identificamos que existia uma falta de empatia por parte 

dos educadores que faziam parte da escola, uma latente exclusão devido a uma deficiência. 

Então, cabe a nós uma reflexão: o sujeito surdo é incapaz de aprender pelo fato de não ouvir? 

Ou alguns educadores são incapazes de ensinar por não quererem sair de sua zona de conforto?  

No tocante à surdez, quando é uma surpresa para as famílias ouvintes, há também um 

processo de entendimento, esclarecimento e aceitação. Quando citamos entendimento estamos 

dizendo que é preciso entender que o sujeito surdo é um indivíduo cultural, linguístico e 

identitariamente diferente dos ouvintes, porém com condições cognitivas preservadas. No 

entanto, é preciso que as famílias lutem e apoiem o surdo para que ele possa desenvolver-se em 

todos os âmbitos da sua vida, principalmente, academicamente. 

 

“Minha mãe ouviu falar que em Campina Grande tinha ensino de Libras, na escola 

ICAE, este é o sinal. Minha mãe aceitou me levar, eram todos os dias uma hora de 

viagem para que eu pudesse aprender Libras” (excerto da entrevista coma o 

colaborador FERREIRA). 
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Com base nesse trecho da narrativa de Ferreira, percebemos que sua mãe entendeu a 

importância da Libras para ele. A mãe de Ferreira entendeu que a língua natural de seu filho 

tinha uma maneira diferente da que ela estava acostumada. Ferreira foi a primeira pessoa surda 

de sua família, ele perdeu a audição quando tinha apenas 1 ano de vida20. Certamente foi uma 

experiência nova e desafiadora na vida de todos que o cercavam, principalmente para seus pais.  

No entanto, a surdez de Ferreira não foi determinante para que sua mãe se acomodasse 

e o isolasse do convívio social, ou até mesmo não lutasse pelo direito dele de estudar. Para que 

o surdo se desenvolva, é necessário ter essa postura combativa e de não conformação com o 

que está (pre)disposto socialmente baseado na “normalidade”. 

 

“Minha mãe ficou surpresa e de certa forma incrédula com aquela informação. Logo 

minha mãe quis saber. A escola era a Normalista, este é o sinal, atualmente é o CAS, 

que hoje apesar de não ser exatamente uma escola, é um espaço formativo para surdos 

e usuários da Libras. A Normalista tinha características de escola inclusiva, pois os 

surdos ficavam juntos aos ouvintes. Minha mãe agradeceu muito aquela mulher e foi 

imediatamente fazer minha matrícula. Minha mãe chegou na escola implorando para 

que aceitassem minha matrícula, disse que eu era surda e que não havia encontrado 

uma escola que me aceitasse, na mesma hora a diretora me aceitou. Minha mãe ficou 

muito emocionada e satisfeita com aquilo e logo no outro dia eu comecei a estudar” 

(excerto da entrevista com a colaboradora APOLINÁRIO).   
 

 

Ao compararmos as narrativas de Ferreira e Apolinário, percebemos que as mães de 

ambos fizeram um esforço que não é comum na vida de pessoas ouvintes, mais especificamente 

na vida de pessoas que não possuem nenhum tipo de limitação física ou cognitiva, o esforço 

pela garantia da matrícula escolar. 

Mesmo com todo esse esforço da família no processo de desenvolvimento das crianças, 

Greenberg e Kusche (1998, p. 49) afirmam que muitas crianças surdas infelizmente têm 

experiências de desenvolvimento inadequadas, inclusive há carência e/ou escassez 

comunicativa precoce e/ou continuada, obstáculos em suas famílias, experiências educacionais 

inadequadas, estigma e prejuízo social. Os autores apontam que a família da criança 

desempenha um papel particularmente relevante como lugar central para as primeiras 

experiências sociais, emocionais e cognitivas.  

Assim, entendemos o quanto é imprescindível que a família possa apoiar, procure saber 

e entender a língua de sinais, não só para que o surdo faça uso dela, mas também todos os 

                                                 
20 Registro do diário de campo do pesquisador. 
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membros da família, para que ele, o surdo, não esteja apenas presente em âmbito familiar, mas 

faça parte de fato e de verdade, com suas opiniões, impressões, experiências e “voz” sinalizada 

em seu seio familiar. O surdo não pode ser ignorado no lugar que deve ser seu refúgio. Entender 

que todo ser humano carrega um universo em si e precisa falar de e sobre esse universo é 

entender que a língua não pode ser uma barreira para isso, mas a ponte que interliga os 

universos. É na família que deve começar esse processo de aceitação do surdo enquanto 

indivíduo que usa uma língua espaço-visual e não oral-auditiva, que tem uma cultura e 

identidade própria, dessa forma ele sofrerá menos em seu processo de socialização. 

 

 

5.2 FAMÍLIA DE LÍNGUA ENQUANTO IMPULSORA DO SUJEITO SURDO 

 

Neste tópico trataremos como família de língua a comunidade surda, pois é nela que 

muitos surdos se apoiam e se identificam enquanto sujeitos e usuários da língua de sinais, pois 

quando a família, por algum motivo, muitas vezes por falta de informação, não cumpre esse 

papel de agente motivadora, os surdos encontram na própria comunidade surda esse papel 

familiar.  

 

“Quando eu terminei o Ensino Médio, fiquei tentando fazer vestibular, na verdade, eu 

mesma, naturalmente, não queria fazer, não tinha vontade, mas uma amiga, Niáscara, 

este é o sinal, mandava e me influenciava a fazer todos os vestibulares que iam abrindo. 

Ela dizia que eu precisava fazer, eu dizia que não queria que não sentia vontade, mas 

ela insistia e me obrigava a fazer. Na verdade, logo quando terminei o Ensino Médio, 

eu nem sabia o que significava a palavra vestibular, minha família também nunca me 

ensinou ou explicou nada sobre a importância de um vestibular, então eu não sabia de 

nada” (excerto da entrevista com a colaboradora APOLINÁRIO). 

 
 

Apolinário, embora não tenha tido um estímulo por parte da família de sangue, 

encontrou na comunidade surda uma família cultural, uma família de língua que a estimulou e 

a conduziu para continuar a estudar. De acordo com Salles (2004), é através da cultura que uma 

comunidade se constitui, integra e identifica as pessoas. Ou seja, a existência de uma cultura 

fortalece a identidade. E é assim que a comunidade surda vem se fortalecendo e se 

estabelecendo nos espaços sociais. 

Com base na narrativa de Apolinário, percebemos que sua família consanguínea não a 

estimulava a fazer um vestibular, um dos motivos eram as barreiras comunicacionais existentes 
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entre ela e a família21. Apolinário já sabia Libras, eles não, com isso havia uma distância 

comunicativa entre eles. Outro fato relevante e comum no relato de Apolinário é que 

normalmente não é em casa que ocorre o primeiro contato com a língua de sinais, nem sempre 

é a família que conduz ao primeiro contato, é o surdo que, “por acaso”, encontra outro que sabe 

língua de sinais ou encontra um ouvinte que sabe a língua de sinais e lhe apresenta.  

 

“Eu tinha vontade de conhecer a língua de outros surdos, mas não sabia aonde. Então, 

eu encontrei numa praia em Fortaleza um grupo de surdos surfistas, fiquei muito 

interessada e fui atrás. Percebi que eu era igual a eles no que diz respeito à língua, e 

com isso, me senti muito feliz, então, perguntei onde poderia encontrar a Libras. Eles 

me responderam que na associação, logo peguei o endereço e fui conhecer a associação 

de surdos” (excerto da entrevista com a colaboradora GRAÇA). 
 

 

Percebemos a partir da narrativa de Graça o anseio de poder se comunicar com outros 

surdos, de se ver no outro. Nesse excerto fica inferida a solidão acompanhada que ela 

experimentava, pois embora tivesse vontade de conhecer outros iguais a ela, não sabia onde 

encontrá-los. Há uma imediata satisfação ao encontrar com outros, em poder se identificar com 

outros que compartilham da mesma especificidade. Graça viu nesse encontro a possibilidade 

de transformar sua sinalização caseira de conversas rasas22 em uma sinalização sistematizada 

com conversas abstratas e entendimento real.  

A comunidade surda é para o surdo um lugar de aceitação, de descoberta e de interação. 

Reiteramos que a comunidade surda de fato não é só os sujeitos surdos; há também sujeitos 

ouvintes – membros da família, intérpretes, professores, amigos e outros – que participam e 

compartilham interesses comuns em uma determinada localização e/ou região. Nessa 

comunidade, eles se sentem fortes e motivados para tomarem decisões demonstrando 

autonomia e consciência de si.  

É notório como a identificação com o outro representa uma transformação linguística, 

pois é comum os surdos fazerem tratamento fonoterápico e serem estimulados a oralizar, 

objetivando a aprendizagem do português como sua L1, quiçá língua única, porém essa não é a 

maneira como eles se identificam, não é assim que eles se sentem bem. Segundo Strobel (2008), 

é imprescindível para o sujeito surdo criar uma ligação com o povo surdo que usa a língua 

                                                 
21 Registro do diário de campo do pesquisador. 
22 Registro do diário de campo do pesquisador. 
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natural do surdo, a Libras, para ter acesso às informações e conhecimentos e para construir sua 

identidade. 

 

“Nessa escola foi meu primeiro contato com outros surdos, eu me sentia com medo e 

envergonhado, mas minha mãe insistiu que eu ficasse, logo, percebi que ali eram todos 

iguais a mim, quando percebi isso, me senti tão bem que logo aprendi Libras” (excerto 

da entrevista com o colaborador FERREIRA). 
 

Ferreira, em seu primeiro contato com outros surdos, aos 7 anos23 de idade, parecia 

inseguro, temeroso e envergonhado, isso devido a suas experiências de socialização anteriores. 

Em outras escolas, ele era sempre visto como o “estranho”24 daquele lugar, aquele que precisava 

se adaptar ao meio no qual estava inserido, mas não incluído, não representado. Quando se vê 

representado no outro, quando entende que não é “estranho”, é surdo e assume sua identidade 

cultural, que segundo Perlin e Strobel (2008), é uma forma de distinguir os diferentes grupos 

sociais e culturais entre si, o surdo se aceita, se sente bem e se orgulha da sua identidade25. 

Muitas vezes a comunidade surda é responsável por essa transformação na vida do 

sujeito surdo, salientamos que não se trata de impor o uso da língua de sinais para pertencer a 

essa família (que aqui denominamos de família de língua), mas o entendimento que ela é natural 

do surdo, por meio dela o surdo pode se desenvolver linguística, emocional, social e 

academicamente.         

 

“Porém, no outro dia, na escola, eu tentei de novo uma aproximação com aquele grupo, 

foi então que eles me falaram sobre a língua de sinais, me explicaram que aquela era 

maneira natural e cultural dos surdos se comunicarem, aquilo pra mim foi uma 

libertação. Na hora abandonei os treinos orais e a fonoterapia. Na verdade, é como se 

minha vida começasse naquele momento, a partir daquele dia passei a conviver de fato 

e de verdade com outros surdos, comecei a ter amigos” (excerto da entrevista com a 

colaboradora APOLINÁRIO). 

 

A experiência de Apolinário é algo marcante para ela. Aquele encontro com outros 

surdos foi determinante para ela entender qual era sua maneira natural de se comunicar, a qual 

cultura ela pertencia, que conforme revela Strobel (2008), entende-se cultura surda como o jeito 

de o sujeito perceber o mundo e transformá-lo com a finalidade de torná-lo acessível e habitável, 

adaptando-os com as suas percepções visuais. 

                                                 
23 Registro do diário de campo do pesquisador. 
24 Registro do diário de campo do pesquisador. 
25 IDENTIDADE SURDA: se constrói dentro da cultura surda e depende da relação com outros surdos. São 

multifacetadas, fragmentadas e mutáveis, assim, passam a ser surdos a partir da relação com outros surdos, dos 

elementos visuais e do “jeito de ser surdo” (PERLIN, 1998). 
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Bastou um encontro com sua língua, com seu povo, para Apolinário emancipar-se 

linguística, social e emocionalmente. Não é que a partir daquele momento ela diminuísse a 

importância da sua família consanguínea, mas ela entendeu que havia pessoas que sofriam as 

mesmas angústias que ela, tinham o mesmo local de fala, pessoas que poderiam ser 

consideradas família, família de língua.  

E esse encontro com a língua e com os usuários dessa língua é tão forte para os surdos 

que eles sentem necessidade de passar isso para outros, percebem que os surdos que não têm 

contato com outros surdos, preferencialmente que dominam a língua de sinais, podem ser 

comparados com pessoas órfãs de pai, mãe e língua26. Eles são solitários em meio a tanta gente, 

são silenciados em meio a tantas vozes. Nina nos fala sobre isso. Ela nos conta que só teve 

contato com a língua de sinais na fase adulta, numa viagem para João Pessoa, e essa viagem 

não mudou apenas a vida dela, mas dos surdos da cidade de Mossoró-RN. “Aquilo foi tão forte 

pra mim que em pouco tempo fundei a Associação de Surdos de Mossoró (excerto da entrevista 

com a colaboradora NINA)”. 

Logo, percebemos o quanto a comunidade surda é importante, o quanto ela se une em 

torno de um mesmo sonho, o sonho de ver o surdo autônomo, crítico, consciente de si, de sua 

identidade, cultura, língua, capacidade e direitos. 

 

5.3 ASSOCIAÇÃO DE SURDO COMO APOIO NECESSÁRIO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO SUJEITO SURDO 

 

A associação de surdos é um lugar de confraternização, reunião, encontro e, 

principalmente, de convívio entre os surdos e/ou usuários da Libras. Esse convívio é importante, 

pois é através dele que os surdos interagem com seus pares em todas as esferas da vida social, 

inclusive nos espaços educacionais e profissionais.  

As associações têm um papel social relevante, porque é onde frequentemente ocorrem 

diferentes tipos de atendimento aos sujeitos surdos, bem como o uso e a disseminação da Libras, 

através de cursos básico, intermediário e avançado. Também é comum ter orientação e 

encaminhamento sócio-assistenciais, pedagógicos e profissional, entre outras atribuições. 

Devido a isso, é natural que o surdo frequente e goste desses espaços, pois neles, ele se sente à 

                                                 
26 Registro do diário de campo do pesquisador. 
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vontade para conversar, tirar dúvidas, fazer amizades, estudar e fortalecer sua identidade e 

cultura. 

Ainda nessa perspectiva de responsabilidade social, tem sido papel das associações de 

surdos lutar por coisas que são asseguradas por lei, mas nem sempre são cumpridas, como é o 

caso do tradutor intérprete de Libras. Baseado na Lei nº 10.436, de 2002, que é regulamentada 

pelo Decreto nº 5.626/05, o surdo tem direito ao tradutor intérprete de língua de sinais em sala 

de aula, porém isso não é devidamente cumprido. As associações tentam de alguma maneira 

minimizar as consequências da ausência desse profissional em sala de aula. 

 

“Quando fui transferida para outra escola para estudar o ensino médio, havia uma luta 

da associação dos surdos para que todos os surdos estudassem na mesma escola, e, 

esta, disponibilizasse tradutor intérprete de Libras” (excerto da entrevista com a 

colaboradora GRAÇA).  
 

Percebemos, através da narrativa de Graça, que há, por parte da associação, não só uma 

mobilização política de conseguir o tradutor intérprete, mas também uma mobilização familiar 

em concentrar todos os surdos em uma mesma escola. Para que isso ocorra, a associação precisa 

estimular as famílias e conscientizá-las da importância de os surdos estarem juntos e de ter a 

presença do tradutor intérprete em sala de aula com o intento de garantir a permanência da 

melhor maneira possível do surdo na escola. 

 

“Embora fosse uma escola onde estudavam surdos e ouvintes, a associação conseguiu 

colocar um tradutor intérprete em sala de aula. E, graças a Deus foi um alívio para 

nós!” (excerto da entrevista com a colaboradora GRAÇA). 
 

 

Graça nos faz entender a partir da sua narrativa a relevância das associações de surdos 

para a formação de uma comunidade surda forte social e politicamente na luta por uma 

educação de qualidade, como prevista na legislação, uma educação bilíngue que valorize a 

singularidade linguística. 

Ressaltamos ainda que como qualquer outro tipo de associação, as associações de surdos 

não agem de maneira arbitrária. Elas são entendidas e concebidas como algo fundamental para 

que a comunidade surda organize-se juridicamente com o desejo de atingir as mesmas metas e 

objetivos partilhados entre si, sob orientação de estatutos e documentos, como destacado no 

Art. 54 do código Civil (BRASIL, 2002a), Lei nº 10.406/02, que dispõe sobre os estatutos de 

organização dessas. E, para além desses aspectos legais das associações de surdos, salientamos 
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que elas auxiliam também nas questões culturais, linguísticas e identitárias, fortalecem as 

relações, os discursos, as movimentações e lutas da comunidade surda.  

 

“Meu contato com outros surdos era fora das escolas, em espaços não escolares como 

as associações de surdos, onde pude aprender mais e aprimorar minha língua de sinais, 

e foi nesses encontros que fiquei sabendo sobre a existência do magistério, perguntei o 

que significava isso, me explicaram que era o ensino profissionalizante, e, nesse caso, 

para que no futuro pudesse trabalhar como professor” (excerto da entrevista com o 

colaborador FERREIRA). 

 

Em seu relato, Ferreira expõe o que as associações de surdos representam para ele, um 

lugar de aprendizagem, aprimoramento, interação, informação e formação. Com isso 

ratificamos o valor e influência das associações, o quanto esse espaço representa a resistência, 

união, autonomia e desenvolvimento dessa comunidade de cultura minoritária.   

Com base em todas as discussões sobre as possibilidades de famílias que apresentamos 

em forma de categorias, neste eixo apresentado como capítulo, compreendemos que cada uma 

delas desempenha uma função diferente na vida dos surdos, nem mais nem menos importante 

do que a outra, mas complementares. Podemos compará-las a um tripé que sustenta os surdos 

emocional e socialmente.  

A seguir, discutiremos e analisaremos a partir das narrativas dos professores surdos 

sobre a escola e a universidade, quais são as percepções deles sobre essas instituições, como 

entendem esses ambientes, se percebem, se identificam e permanecem.   

 

 

 

 

 

6 DA ESCOLA PARA UNIVERSIDADE: NARRATIVAS DE UM CAMINHAR 

 

Figura 6 - Cri Sourd / DeafScream (Grito Surdo) 
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Fonte: BALARD, Arnaud (2012)27.  

 

A imagem escolhida para abrir as discussões deste capítulo é uma releitura do quadro 

de Edvard Munch, 1893, intitulado “O Grito”. Na imagem original, o personagem parece estar 

                                                 
27 BALARD, Arnaud. Cri Sourd / DeafScream (Grito Surdo), 2012. Disponível em: 

https://culturasurda.net/2012/11/01/arnaud-balard/. Acesso em: 2 fev. 2019. 
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em desespero, angustiado, em sofrimento, e as cores presentes são quentes. Na releitura de 

Arnaud Balard (2012), percebemos uma presença significativa da cor branca e, principalmente, 

da cor preta, um excesso de desenhos que se assemelham a uma boca, ao fundo a imagem do 

que sugere ser duas pessoas que trabalham na área da saúde e, mais à frente, uma pessoa 

gritando em desespero.  

Na perspectiva da cultura surda, a cor preta representa a escuridão, espaço onde não é 

possível haver a comunicação sinalizada; as bocas fazem referência ao oralismo exacerbado e 

opressor; as pessoas ao fundo fazem alusão à visão clínica sobre a surdez, a surdez enquanto 

doença, afinal ainda se procura a cura da surdez; e a pessoa gritando representa o surdo em 

meio às percepções da normatividade dos ouvintes.  

Essa imagem foi escolhida após a análise das narrativas sinalizadas que conduziram ao 

segundo eixo, onde apresentamos a trajetória do surdo desde a escola à chegada à universidade. 

Acreditamos que o “Grito surdo” simboliza essa trajetória de escolarização dos nossos 

colaboradores. Uma escolarização normativa, oralista e segregadora, expressa em narrativas 

carregadas de muito sofrimento. 

Para iniciar as discussões, fazemos os seguintes questionamentos: o que é a escola? Qual 

é a nossa lembrança da escola? Para que serve a escola? Qual o seu objetivo? Na perspectiva 

de Gouveia-Pereira (2008), esse lugar é uma das instituições extrafamiliares, cuja tarefa de 

socializar as crianças e os jovens foi atribuída pela sociedade, na expectativa de inserir esses 

indivíduos no mundo social. Entendemos também que a escola é um local de múltiplas 

aprendizagens, de distintos saberes e de diversas maneiras de socialização. Além disso, é 

também um espaço de construção de normas e valores sociais. 

No entanto, há quem veja a escola como um espaço não só de socialização, de 

aprendizagem sistematizada ou normativa, mas também como um lugar cheio de vida, bonito, 

colorido, divertido, independente das condições da escola (GADOTTI, 2007). Pois, embora 

falte algo nas escolas de condição fragilizada, nela deve ter o essencial: pessoas. Dessa maneira, 

a escola precisa ser um lugar favorável para condutas e práticas democráticas, inclusivas e 

acessíveis, isto é, um lugar onde todos os sujeitos envolvidos tenham as mesmas oportunidades 

de aprender, de desenvolver e de expor suas ideias, singularidades.     

Porém, segundo Rosado (2010), ainda compreendemos que muitas práticas pedagógicas 

não valorizam, suficientemente, as possíveis contribuições da escuta dos alunos para o 
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aprimoramento do processo educacional. Baseados nas narrativas dos nossos colaboradores, 

entenderemos as percepções deles sobre esse lugar. 

 

6.1 ESCOLA: “ESTAVA ALI SÓ POR ESTAR” 

  

A escola é deveras importante na vida de qualquer indivíduo. Não é à toa que passamos 

em média doze anos da nossa vida nela. Podemos considerar duas dimensões no que concerne 

à educação escolar, são elas: cognitiva e socializadora. A cognitiva objetiva a construção e 

propagação de conhecimentos reunidos historicamente pela humanidade; já a dimensão 

socializadora possibilita aos indivíduos uma interação com o coletivo. 

No entanto, nem sempre essas duas dimensões são realidades na vida de todos que 

frequentam a escola, muitos são privados de desfrutá-las. Embora habitem o universo escolar 

regularmente, muitas vezes não se desenvolvem cognitiva e socialmente devido a sua língua, 

aqui especificamente estamos falando de surdos que compartilharam tais experiências.  

 

“Mas na escola de ensino regular, eu não aprendi nada, foi só sofrimento, segregação 

e silenciamento. Às vezes os professores me aprovavam mesmo eu sem saber de nada, 

outras vezes me reprovavam porque eu não sabia de nada” (excerto da entrevista com 

a colaboradora NINA) 
 

Em sua narrativa, Nina deixa evidente que não era contemplada pelas duas dimensões 

da escola. Mesmo quando era aprovada, tinha consciência de que não havia avançado 

cognitivamente, que era a piedade dos professores que a aprovava, “[…] os professores com 

dó de mim me davam nota, notas medianas, apenas para eu passar de ano. Eu tinha muitas 

limitações, e o que eu escrevia na escola eu não entendia […]” (excerto da entrevista com a 

colaboradora GRAÇA). E com relação à socialização, esta não havia, ao contrário, nessa 

memória narrada por nossas colaboradoras, fica evidente o sofrimento, segregação e 

silenciamento em seus períodos de escolarização.  

Percebemos que a escola não despertava interesse nem em Nina nem em Graça, pois 

suas experiências não eram favoráveis para a permanência delas naquele ambiente. Ressaltamos 

que o período de escolarização básica de Nina e Graça ocorreu entre a década de 1970 e 1990. 

A escola se apresentava para as professoras surdas como um espaço em que elas não se sentiam 

livres para aprender, ensinar, opinar, desenvolver, amadurecer e fortalecer relações. Fica difícil 

de imaginar qual seria o objetivo e motivação de uma criança querer estar em um lugar 

fomentador de sua marginalização. 
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“Eu sofria muito em todas as disciplinas, pois as aulas eram ministradas de maneira 

oral. Muitas vezes eu perguntava aos colegas, e eles me diziam precisa fazer trabalho, 

assim... assim... assim... mas, as explicações dos meus colegas vinham sempre muito 

resumidas, eu sentia falta na explicação deles os detalhes da atividade ou do trabalho, 

mas eles falavam que eu não precisava entender tudo” (excerto da entrevista com o 

colaborador FERREIRA). 

 

A falta de entendimento do que acontecia na escola se dava principalmente pela ausência 

de uma comunicação adequada. Como constatamos com a fala de Ferreira, os professores 

davam suas aulas oralizando, o que inviabiliza o processo de ensino e aprendizagem de qualquer 

indivíduo surdo. Ainda assim, Ferreira demonstrava interesse, tentava socializar e participar de 

algum jeito das atividades, pedia ajuda aos colegas de classe, mas não obtinha o êxito desejado, 

pois percebia que estes faziam resumo do que era explicado e/ou exigido nas aulas e/ou 

atividades. Havia ainda a prática do ouvintismo, como nos mostra Perlin (1998, p. 58): 

 

O ouvintismo deriva de uma proximidade particular que se dá entre ouvintes e surdos, 

na qual o ouvinte sempre está em posição de superioridade. Uma segunda ideia é a de 

que não se pode entender o ouvintismo sem que este seja entendido como uma 

configuração do poder ouvinte. Em sua forma oposicional ao surdo, o ouvinte 

estabelece uma relação de poder, de dominação em graus variados, onde predomina a 

hegemonia através do discurso e do saber. Academicamente esta palavra – ouvintismo 

– designa o estudo do surdo do ponto de vista da deficiência, da clinicalização e da 

necessidade de normalização. 

 

Quando os colegas de Ferreira afirmavam que ele não precisava entender tudo, fica 

subtendido que, por ser surdo, ele não tinha a necessidade de aprender como os demais. Ou não 

tinha o direito de aprender? É como se, indiretamente, os pares assumissem que o surdo não 

precisava aprender. Afinal, não teria uso. Bastaria fazer a atividade de qualquer jeito que daria 

certo, ou seja, o surdo não era concebido como sujeito de aprendizagem. 

Essa prática aos poucos se naturaliza na educação de surdos, pois as escolas muitas 

vezes não estão preparadas para esses sujeitos. Salientamos que não estamos procurando 

culpados, mas trazendo uma reflexão acerca de fatos existentes na vida de sujeitos cheios de 

potencialidades, porém podados pela ausência de efetivação de um direito à sua própria língua 

e/ou ao bilinguismo em sala de aula. 

 

“Os professores muitas vezes davam as costas para a sala e ficavam escrevendo e 

explicando de frente para o quadro, e eu que desse meu jeito para de alguma forma 

tentasse ler os lábios deles, muitas vezes eu estava lá só por estar, mas não entendia 

nada do que estava acontecendo em sala. Eles me davam textos, mas aquilo não 

significava nada para mim, nada do que acontecia ali na escola, nada tinha clareza pra 



108 

 

 

mim, na verdade, eu não sabia o significado de nada daquilo ali, eu não entendia nada” 

(excerto da entrevista com a colaboradora APOLINÁRIO). 
 

Em sua sinalização, Apolinário nos leva a refletir sobre a representatividade da escola 

na vida do sujeito surdo. Santos (2015, p. 78) afirma que “[…] os educadores não podem 

negligenciar uma discussão fundamentalmente importante – um projeto pedagógico que 

realmente atenda às metas educacionais para criança surda […]”, caso contrário, o surdo não se 

desenvolverá enquanto cidadão participativo, criativo, crítico e responsável. Assim como para 

qualquer indivíduo, os que fazem a escola têm o papel de apresentar ao alunado o valor do 

conhecimento, fazê-los compreender o quanto este conhecimento transforma e é transformado 

pelo sujeito (SANTOS, 2015). Todos os discentes, independentemente de sua limitação, têm 

direito a uma escola comprometida e preocupada com o desenvolvimento dos alunos.  

Apolinário deixa claro em sua narrativa que não havia essa preocupação com sua 

presença, ela era responsável pelo seu próprio entendimento. A escola não representava lugar 

de socialização e aprendizagem, ao contrário, era vazia de significado. Com isso, percebemos 

que permanecer na escola era um esforço diário, e ter êxito era quase um ato heroico por parte 

do surdo. 

 

“Porém, até a 4ª série do Ensino Fundamental, eu não conseguia compreender o que o 

professor falava, porque naquela época não havia a presença de intérprete. Então, 

durante esse período eu silenciei minhas dificuldades”(excerto da entrevista com a 

colaboradora SILVA). 
 

O que percebemos com as narrativas de nossos colaboradores é um silenciamento 

permanente. Embora eles não tivessem compreensão do que acontecia, como acontecia e por 

que acontecia, eles entendiam que a escola não era um lugar aprendente, como nos é 

apresentado por Schaller (2008, p. 69), quando afirma que  

 
[…] um lugar, através da atualização das redes de atores que o atravessam é 

aprendente porque permite deixar marcas do conjunto das relações, das ligações, das 

associações entre os atores [...] Assim, os lugares se constituem e aprendem ao mesmo 

tempo em que ensinam e constituem os atores que vivem neles.     

  
Dessa maneira, relacionando as narrativas dos professores com o que Schaller chama de 

lugar aprendente, notamos que a dialética necessária para que haja a constituição dos lugares, 

a aprendizagem e o ensino, bem como a constituição dos indivíduos que a compõem, não é de 

fato efetivo. O surdo parece estar na escola não como parte integrante daquele lugar, capaz de 

aprende e ensinar, de interagir e expor suas ideias e opiniões, mas como um indivíduo 



109 

 

 

quantitativo que, embora esteja na escola, não faz parte dela enquanto lugar formativo e de 

socialização. 

Gianini (2012) apresenta em sua tese uma profícua discussão sobre a formação docente 

e a centralidade de ambientes bilíngues em sua formação. A autora defende a escola bilíngue, 

demonstra que a pessoa surda tem total condição de aprender quando há condições para essa 

aprendizagem. As narrativas aqui analisadas também nos revelam isso, além de demonstrar os 

desafios diários enfrentados pelos professores surdos no período em que estavam passando pelo 

processo de escolarização, um período de silenciamento, não entendimento do que era a escola 

e qual seu objetivo, de um caminhar solitário em busca do conhecimento.  

A seguir analisaremos o quanto a escola não estava preparada para inserção e 

permanência de alunos surdos. Lamentavelmente, trata-se de uma discussão recente, porém, 

que tem ganhado espaço e robustez no campo acadêmico. 

 

6.2 ESCOLA: INVOLUÇÃO SISTEMATIZADA 
 

A escola, de maneira geral, é entendida como um lugar responsável pela formação 

inicial do sujeito a fim de situá-lo socialmente. Além disso, é na escola que há uma socialização 

de cultura e conhecimento diversificado, conforme discutimos anteriormente. 

Consequentemente, a escola deve desenvolver e pôr em prática métodos de participação 

democrática de todos que a compõem, fundamentando suas estratégias na dialogicidade e na 

historicidade do ser humano. 

Desse modo, a escola precisa ser um espaço onde o trabalho, o ensino, a aprendizagem 

e a convivência fluem de maneira que proporcione um ambiente formativo, de franca 

socialização, fomente as potencialidades e que suscite o pensamento crítico/reflexivo não só 

sobre os conteúdos ministrados como também nas ações e compreensões sobre si mesmo, o 

cotidiano e o outro.  

No entanto, nem sempre é esse o olhar ou é essa a lembrança que se tem da escola. Em 

suas narrativas, os colaboradores sinalizam uma escolarização sem sucesso e marcada por 

rupturas e sofrimentos por não conseguirem ser inseridos de fato no processo de ensino-

aprendizagem ofertado pelas escolas que frequentaram.   

 

“A escola tinha como método o oralismo, não havia língua de sinais, e isso era um 

enorme sofrimento, era uma insistência, de certa maneira incômoda, a professora 

reclamava muito e continuava insistindo para que eu oralizasse, mas sempre me 
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corrigia porque eu não conseguia fazer ‘certo’, porque eu não conseguia fazer ‘igual’ 

aos ouvintes, ela sempre dizia que estava errado. Está errado! Está errado!” (excerto 

da entrevista com a colaboradora APOLINÁRIO). 

 

Compreendemos, a partir da narrativa de Apolinário, uma normalização do ensino, o 

trato com o sujeito como se este fosse igual aos demais, não respeitando suas especificidades 

físicas e culturais. Em outras palavras, podemos afirmar que todo processo de “normalização é 

homogeneizador, ou seja, visa trazer cada elemento desviante para o espaço igualitário da 

norma” (SOUZA, 2002). A necessidade de Apolinário oralizar igual aos demais é um exemplo 

claro dessa normalização/homogeneização.  

Segundo Novaes (2014), o discurso “todos somos iguais” ou “todos somos especiais” 

deve ser cuidadosamente refletido, pois pode hegemonizar o modelo da normatização da 

educação, entendendo a pessoa com deficiência como mais uma que compõe a escola. Não 

percebendo que, apesar de sermos iguais na humanidade, somos necessariamente diferentes 

enquanto sujeitos subjetivos, e apreendemos, compreendemos e aprendemos de maneira e 

tempo diferentes, independentemente de termos ou não uma deficiência.    

No tocante à educação de surdos, a maior especificidade consiste na língua. O surdo não 

aprende a partir do português, ele aprende a partir da língua de sinais, pois esta é sua língua 

natural. É por meio dela que qualquer conceito pode ser ensinado ou aprendido pelo sujeito, 

podendo também ser refletido e ressignificado. Ressaltamos ainda que a língua natural é aquela 

que é adquirida em uso, ou seja, na interação, acontece espontaneamente, sem um esforço 

significativo para adquiri-la ou de um trabalho sistematizado. 

 
[…] “natural” [...] não se refere a certa espontaneidade biológica. Língua natural, aqui, 

deve ser entendida como língua que foi criada e é utilizada por uma comunidade 

específica de usuários, que se transmite de geração em geração, e que muda – tanto 

estrutural como funcionalmente – com o passar do tempo (SKLIAR 2005, p. 26-27). 

 

Partindo do pressuposto apresentado por Skliar (2005), entendemos que o ensino através 

da oralização não é a maneira como o sujeito surdo aprenderá, desenvolverá ou entenderá os 

conteúdos abordados na escola. A escola tornar-se-á um lugar de involução sistematizada, 

criando um círculo vicioso: os professores pensam que ensinam; os alunos fingem que 

aprendem e os pais ficam tranquilos porque os filhos frequentam a escola. Esse ensino oriundo 

da corrente oralista era tão forte que até as escolas voltadas para o ensino de surdos utilizavam 

essas estratégias.  
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“Comecei a frequentar a escola a partir dos 7 anos, eu estudava no INES, uma escola 

para surdos, e, embora fosse para surdos, havia professores ouvintes bem rígidos que 

nos ensinavam (obrigavam) a oralização e o português escrito e isso me causava 

bastante sofrimento” (excerto da entrevista com a colaboradora GRAÇA). 
 

Portanto, a narrativa de Graça corrobora com o insucesso do ensino através da língua 

não natural do surdo. Qualquer língua oral imposta para o surdo como sua primeira língua no 

processo de ensino é causadora de sofrimento e frustração, pois ele aprende pelo que vê, e não 

pelo que “ouve”. 

Reiteramos que não estamos culpando os professores ou os pais, pois até 2005, ano em 

que foi publicado o Decreto nº 5.626, de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 2002, mais 

conhecida como a Lei de Libras, não era obrigatório o ensino de Libras nos cursos de 

licenciatura e fonoaudiologia. E no tocante aos pais, como discutido no capítulo anterior, é um 

desafio diário entender e saber como lidar com o ensino de filhos surdos.     

 

“Embora cada vez que a minha mãe fizesse esse pedido e eles disserem que sim, sempre 

cometiam o mesmo erro de andar pela sala enquanto explicava as coisas e davam as 

costas no meio da explicação para ficarem de frente para o quadro, é como se 

ignorassem os pedidos e orientações da minha mãe. Isso era um sofrimento porque eu 

tinha que estar a todo tempo me contorcendo nas cadeiras e pedindo sempre a ajuda 

do colega ao lado, perguntando, ele falou o que mesmo? Isso é como mesmo? Às vezes 

meus colegas faziam o resumo da aula e me entregavam, e assim fui passando. Era um 

sofrimento muito grande, mas ainda assim fui até o terceiro ano do Ensino Médio” 

(excerto da entrevista com a colaboradora NINA). 
 

Percebemos, a partir da narrativa de Nina, que embora a mãe fizesse recomendações de 

quais eram as melhores estratégias, os professores ignoravam não só as orientações que 

receberam da mãe de Nina como também sua presença, suas limitações e sua vontade de 

aprender. A vontade de aprender de Nina fica evidente quando ela descreve que ficava 

procurando a melhor posição para ler os lábios dos professores, quando pedia ajuda e recebia o 

resumo das aulas dos seus colegas, quando apesar de todo o sofrimento, como ela mesma narra, 

não desistiu e foi até o terceiro ano do Ensino Médio. Apesar de o sistema não ser a seu favor, 

ela permanecia resistente. Além da falta de estratégias adequadas para o ensino-aprendizagem 

da pessoa surda, outro fator difícil de viver em seus processos de escolarização é a falta de 

representatividade. Muitas vezes há apenas um surdo em sala, esse número não é expressivo, 

ainda que devesse ser o suficiente para inquietar o corpo docente de uma escola.    

 

“Eu era a única surda em meio aos ouvintes, ninguém sabia nada sobre língua de sinais. 

A única solução naquele momento era dar aula de frente para mim, para que eu pudesse 
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fazer a leitura labial. Nossa! Quanto sofrimento para aprender! (excerto da entrevista 

com a colaboradora GRAÇA). 
 

Destarte, Graça compartilha da mesma situação que Nina, o que nos leva a discutir sobre 

ensino sistematizado, sobre o processo de escolarização, pois quando o imaginamos é natural 

que nos venham em mente várias estratégias para alcançar o objetivo do docente em sala de 

aula, que consiste em ensinar algo a alguém. Quando imaginamos uma sala em uso, imaginamo-

la cheia de alunos. Não era assim que Graça se via na escola. Ela se sentia só por ser a única 

surda em meio aos ouvintes, era a única que, da maneira dela, tentava aprender fazendo leitura 

labial. 

Essa inquietação de Graça fica ainda mais latente quando entendemos que esse foi seu 

período de escolarização básica, que ela ainda não tinha autonomia para escolher estar ali ou 

não. Quão difícil era permanecer em um lugar cujo objetivo, razão e circunstâncias não eram 

claros e/ou benéficos, que os outros não se esforçavam para ela permanecer e pertencer àquele 

lugar, fato comum com os surdos.  

 

“Certa vez numa apresentação de trabalho, me chamaram para apresentar, era eu e 

mais três, todos os meus colegas falaram alguma coisa, e eu só segurei o cartaz, e, 

mesmo assim fui aprovado com uma nota boa. Assim fui sendo aprovado até a 4ª série, 

mas me sentia muito mal por estar sendo aprovado, por estar na escola, mas não sabia 

de fato nada sobre as disciplinas e sobre a escola” (excerto da entrevista com o 

colaborador FERREIRA). 
 

Mesmo sem entender de fato o que era a escola e de que se tratavam as disciplinas, 

Ferreira percebia que sua avaliação e participação nas atividades eram diferentes, não pelo fato 

de utilizar a língua de sinais, ou porque aprendia através de estratégias visuais, mas pelo fato 

de que os métodos avaliativos e as estratégias de ensino-aprendizagem não contemplavam suas 

demandas e especificidades. Lamentavelmente, essa não era apenas a realidade de Ferreira, mas 

também de outros surdos, como nos revela o excerto da entrevista com a colaboradora Silva: 

 

“E, embora eu tivesse sido aprovada para 5º série, minha mãe resolveu me matricular 

novamente na 4ª série, pois ela acreditava que eu não iria conseguir acompanhar pelo 

fato de não ter aprendido o suficiente para avançar.” 
 

Ao analisarmos as falas de Ferreira e de Silva, percebemos que ambos não haviam 

avançado como deveriam. Infelizmente, está inferida nesse não avanço dos alunos surdos uma 

questão que deve ser refletida: a escola tem sido um espaço democrático, que oferece igualdade 
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de oportunidades, dando as mesmas condições de atendimento educacional aos diversos 

alunos? 

Algumas escolas públicas dispõem do AEE. Embora o AEE seja uma tentativa de 

equacionar algumas dessas dificuldades de um determinado grupo de alunos que possuem 

necessidades educacionais especiais durante sua vida escolar, ainda não é, no caso da educação 

de surdos, o suficiente para que esses avancem junto aos demais, pois há uma limitação 

linguística, metodológica e de conteúdo.  

 

“Lá, no AEE, eu aprendia português, vocabulário, não tinha Libras, o ensino era feito 

de maneira oral. Passei para 5ª série, continuei frequentando o AEE, porém nele só 

ensinavam português e matemática, ainda assim minha mãe percebeu que minha 

aprendizagem estava lenta” (excerto da entrevista com a colaboradora SILVA). 

  

Silva revela que, mesmo sendo atendida regulamente no AEE, sua aprendizagem estava 

lenta, que só era ensinado português e matemática. E as outras disciplinas não eram relevantes? 

Com relação ao ensino de português ser reduzido só ao vocabulário e os usos dessas palavras? 

A língua não deve ser aprendida em seu uso? Qual o objetivo de aprender uma L2 fora do 

contexto de uso? 

Levantamos essas reflexões visando a uma discussão no que concerne ao ensino para 

surdo, o quanto esses sujeitos, mesmo sendo atendidos no contraturno ou tendo um atendimento 

individualizado, não conseguem desenvolver-se adequadamente. Pelo contrário, eles 

continuam indo à escola, mas não conseguem participar ou fazer parte da instituição escolar. 

Quando rememoram sua fase de escolarização, revelam quão silenciados e esquecidos foram. 

Como podemos perceber na narrativa de Ferreira: “Na hora me veio à memória todo sofrimento 

que passei na minha vida escolar, foi uma trajetória dolorosa, silenciada, sem entendimento, 

sem esclarecimentos e sem perspectivas”.  

É perceptível o quanto esse percurso foi atroz. A escola não era para os nossos 

colaboradores o que Freire (1999, p. 24) descrevia em sua poesia: A Escola, “[…] o lugar onde 

se faz amigos, não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos... Escola 

é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima […]”. 

Para que haja a escola descrita por Freire (1999), é necessário, no mínimo, um processo 

de socialização, constituição do sujeito, evolução acadêmica e emocional, Apolinário nos 

relata: “Quando eu terminei o Ensino Médio, eu sentia que não tinha evoluído nada, na verdade 

eu sentia um vazio dentro de mim, parecia que eu era a mesma desde a primeira série”, ou 
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seja, parecia ter sido em vão todos aqueles anos passados dentro de um prédio com salas, 

quadros, programas e horários, nada mais que aquilo que seus olhos conseguiram alcançar.  

Diante do exposto acima, percebemos que a escola não traz memórias de aprendizagem, 

de desenvolvimento cognitivo, acadêmico e social. Antes uma lembrança de tempos hostis. No 

entanto, esses tempos não foram suficientes para pará-los. Mesmo diante de tanta segregação e 

silenciamento, eles ultrapassaram a linha do não, e reescreveram suas histórias e suas relações 

com o processo de ensino-aprendizagem, é o que discutiremos no tópico a seguir.  

 

6.3 UNIVERSIDADE: “SATISFAÇÃO, EMOÇÃO  E UM PRAZER VISUAL” 

 

Ingressar no Ensino Superior é o sonho de muitas pessoas, com crenças, cores, 

naturalidades, sexo, gêneros e situação socioeconômica distintas, entre outras especificidades. 

Esse sonho pode nascer ou ser potencializado no período da escolarização, quando o indivíduo 

cria uma afinidade com alguma disciplina ou com o jeito de algum professor abordar a 

disciplina. Algumas vezes, a família impulsiona esse sonho. 

No entanto, esse sonho pode ser adiado ou até mesmo interrompido por tantas 

adversidades, como problemas familiares, geográficos, financeiros e de escolarização de base. 

Alguns enfrentam esses problemas e acabam ingressando no Ensino Superior e percebem que 

ingressar foi só a primeira batalha vencida. A permanência e a conclusão do curso escolhido 

são uma guerra diária. Mas, ainda assim, muitos vencem e vão à busca do seu espaço no 

mercado de trabalho. 

Quando estreitamos esse prisma de análise para o povo surdo, povo que entra em 

destaque nesta pesquisa, podemos perceber que as adversidades começaram antes mesmo de 

ingressarem na escola de ensino de base. Como pudemos observar nos tópicos anteriores, as 

famílias muitas vezes passam por um processo de entendimento e aceitação da surdez do filho, 

e durante esse processo podem ser criado alguns estigmas, tais como “coitadinho”, “mudinho”, 

“bichinho”, entre outros.  

Alguns desses estigmas são reverberados na escola, e quando não há o devido preparo 

por parte dos professores e gestores, o aluno surdo passa a frequentar a escola e não participar 

dela. Dessa maneira, vão passando os anos e as séries, mas não avançam no que concerne à 

aprendizagem, como vimos acima. Destarte, o sonho de ingressar no Ensino Superior fica 

praticamente inatingível. 
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Apesar disso, alguns surdos ignoram os estigmas e perseveram no sonho de cursarem 

uma faculdade, graduarem-se e, enfim, tornarem-se profissionais qualificados, pois eles 

entendem que a limitação que os cerca é principalmente linguística. Quando lhes proporcionam 

a acessibilidade necessária eles são capazes de participarem efetivamente no processo de 

ensino-aprendizagem. 

A partir das narrativas por nós analisadas, os nossos colaboradores viram no curso de 

graduação em Letras Libras a oportunidade de aprenderem mais da sua língua e através dela, 

de entenderem e se fazerem entender sem intermediários e/ou mal entendidos. 

 

“Fiquei muito emocionada por vários motivos, mas principalmente porque antes, na 

escola, eu só encontrava barreiras, dificuldades e motivos para desistir. Na faculdade, 

não! Embora eu também tivesse tido muitas dificuldade, eu era compreendida, todos, 

sem exceção, falavam a minha língua, os tutores, os professores, os monitores e os 

alunos, aquilo me motivava” (excerto da entrevista com a colaboradora 

APOLINÁRIO). 
 

Apolinário desconsidera suas dificuldades em detrimento da felicidade de ser 

compreendida. Enquanto na escola ela só encontrava motivos para desistir, na universidade ela 

se emocionava, pois conseguia aprofundar suas relações com o outro e com o conhecimento.  

A limitação linguística, segundo Gesser (2009), o êxito nas performances que envolvem 

a esfera cognitiva, linguística e afetiva do indivíduo surdo está diretamente ligada ao acesso a 

uma língua que não necessite da audição, ou seja, os estigmas, estereótipos e/ou os problemas 

apontados na pessoa surda “são produzidos por condições sociais” (GÓES, 1996, p. 38).  

 

“Em 2008, as aulas começaram, e foi um momento muito especial pra mim, porque foi 

onde vi mais surdos juntos e todos fluentes, havia uma troca constante entre nós de 

experiências. Aquilo me dava uma satisfação, um prazer visual, era uma emoção diária 

que eu sentia. Era uma emoção diária porque eu via o esforço dos meus colegas no 

aprofundamento teórico e acadêmico, e foi um desafio diário pra mim durante quatro 

anos” (excerto da entrevista com o colaborador FERREIRA). 
 

Percebemos nas falas de nossos colaboradores o prazer de estarem aprendendo, de 

estarem dividindo essa experiência com outros surdos, de estarem vivendo de fato a 

acessibilidade, o bilinguísmo. Esse era o prazer visual de Ferreira: ver de todas aquelas mãos o 

conhecimento fluindo com tanto entusiasmo e esperança. 

A universidade era, para eles, a realização de vários sonhos. Os surdos estavam 

vivenciando o Ensino Superior, estavam socializando, interagindo e dividindo experiências de 
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fato e de verdade uns com os outros, tinham autonomia linguística e acadêmica depois de tanto 

tempo dependentes de ajuda dos colegas, da piedade e/ou incompreensão do professor. 

Jaspers (1946 apud SANTOS, 2005, p. 188) aponta a universidade como um “lugar onde 

por concessão do Estado e da sociedade uma determinada época pode cultivar a mais lúcida 

consciência de si própria”. Foi na universidade que os surdos tomaram essa consciência, pois 

deixaram de ser agentes passivos e passaram a ser agentes ativos na construção e 

desenvolvimento do próprio saber e no saber do outro.  

Ainda na perspectiva de Jaspers (1946 apud SANTOS, 2005), a universidade tem três 

finalidades, que são elas: a transmissão da cultura; o ensino das profissões orientado para a 

formação integral e a investigação científica. Sem a língua de sinais, seria inviável alcançar 

qualquer um desses objetivos supracitados.   

Para além da realização de um sonho, a universidade foi para os surdos um processo de 

amadurecimento enquanto sujeito social, político e acadêmico. A partir dessas trocas, eles 

puderam tornar-se mais críticos e conscientes de si. A seguir, analisaremos essa consciência de 

ensino-aprendizagem que eles adquiriram e o quanto isso os fortaleceu e os empoderou. 

 

 

6.4 UNIVERSIDADE: “LÁ EU APRENDI DE VERDADE” 

 

É definido por lei, pela Constituição Federal de 1998, a garantia do direito de acesso a 

todos ao ensino obrigatório e gratuito, ou seja, todos têm direito ao acesso à escola pública. 

Além disso, concomitantemente, é delegada à União o dever de fixar as diretrizes e bases da 

educação nacional.  

Os princípios constitucionais viabilizaram a organização de um sistema de ensino 

nacional de educação com ferramentas de democratização da educação por meio da 

universalização da escola básica. Todavia, não se refere somente a universalizar a educação 

básica. Tem-se adotado também, pelo Estado brasileiro, uma política de ampliação e 

democratização do Ensino Superior (SAVIANI, 1998). 

Essa ampliação e democratização do Ensino Superior fomentou a criação e a expansão 

do curso de graduação em Letras Libras, nas modalidades presencial e a distância, formando 

assim tradutores intérpretes com o diploma de bacharel em Libras e o professor com o diploma 
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de licenciado também em Libras. Esse curso foi um presente para a comunidade surda28, pois 

ela se sentiu respeitada, contemplada e empoderada, porque a língua seria estudada e 

disseminada em seu uso e fortalecida por causa das pesquisas científicas desenvolvidas. 

A língua de sinais saiu dos guetos para a academia, e junto com ela os surdos também 

saíram do anonimato social e acadêmico e passaram a ser os protagonistas, cerne da discussão 

sobre eles mesmos. Antes dessa expansão e democratização de acesso ao Ensino Superior, os 

surdos, mesmo tendo enfrentado toda a defasagem do ensino de base, se quisessem cursar um 

Ensino Superior teriam outro complicador, o vestibular, que era todo em língua portuguesa na 

modalidade escrita, isto é, os surdos deveriam dispor de um conhecimento adquirido durante 

toda a vida escolar e escrever um texto em língua portuguesa, na norma culta. No entanto, esse 

método de acesso ao Ensino Superior era arbitrário. Como exigir de um candidato o que nunca 

lhe foi dado? Como exigir que o candidato escreva em uma língua que não lhe foi devidamente 

ensinada? Essas questões são respondidas quando Nina nos diz: “Esse vestibular foi muito fácil 

pra mim, e depois dele minha vida mudou completamente, porque lá na faculdade eu aprendi 

de verdade”. 

Nina tentou durante dez anos29 os vestibulares tradicionais, mas foi reprovada em todos 

eles. Porém, ao tentar pela primeira vez o vestibular para cursar o Letras Libras foi aprovada. 

Destacamos ainda que o vestibular foi todo realizado em língua de sinais, o que viabilizou uma 

avaliação mais democrática não só de Nina, mas também de todos os que concorreram a uma 

vaga.  

 

“Todos nós surdos, demos graças a Deus a chegada desse curso, porque tudo acontecia 

em Libras. A partir dele, podemos conhecer o que era língua, linguística, e acima disso 

conhecer de fato nossa língua” (excerto da entrevista com a colaboradora GRAÇA). 
 

Quando Graça afirma que “todos nós, surdos demos graças a Deus a chegada desse 

curso, porque tudo acontecia em Libras”, percebemos o quanto a chegada do Letras Libras foi 

relevante na vida do povo surdo, o quanto eles eram carentes de entendimento e sedentos de 

uma oportunidade que, de fato, respeitassem sua condição biológica, a surdez, bem como sua 

condição linguística e cultural.  

 

“E, eu gostava muito da faculdade, porque eu nunca havia estudado com a presença de 

intérprete, além disso, os professores e tutores eram todos fluentes em língua de sinais, 

                                                 
28 Registro do diário de campo do pesquisador. 
29 Registro do diário de campo do pesquisador. 
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e, embora houvesse a presença do intérprete, quase não precisávamos dele porque 

todos eram fluentes, os professores, os tutores e os alunos, os monitores, todos. Pela 

primeira vez me senti bem num espaço de formação” (excerto da entrevista com a 

colaboradora APOLINÁRIO). 

 

As narrativas nos revelam que nossos colaboradores tinham muito desejo de aprender, 

no entanto, não haviam sido devidamente oportunizados. A universidade era um lugar onde eles 

gostavam de estar, era de fato um lugar aprendente (Schaller, 2008), pois se partirmos da 

premissa do respectivo autor, o grupo pensado como um lugar “não é mais dado a priori, como 

uma ‘matéria-prima’, ele é uma realização, uma produção, uma criação coletiva, um projeto 

comum, fundador de laço social e ‘recriador de um imaginário social’” (Schaller 2008, p. 70), 

ou seja, um lugar aprendente promove outros jeitos de aprender e ressignificar maneiras de 

ensinar já instituídas.   

Corroboramos com Schaller (2008) quando refletimos sobre a formação desse laço 

social que exige de nós um exercício de aprender com o outro. O outro que tem trajetos de vida 

e histórias diferentes das nossas e que estão em um mesmo espaço/lugar, dividindo não só os 

mesmos assuntos e questões, mas também uma experimentação constante de si. Essas 

experimentações de si através da história, ou da experiência do outro, fortalecem os laços e nos 

transformam. Essa experiência de transformação e fortalecimento de laços foi vivida pelos 

surdos quando ingressaram na universidade e dividiram suas histórias uns com os outros.     

À vista disso, Apolinário ainda acrescenta que “antes de entrar no Letras Libras eu 

achava que seria pra sempre aquela que saiu da escola, a mesma que entrou, sem evolução, 

sem conhecimento e sem desenvolvimento”. É difícil imaginar quais foram as motivações que 

impulsionaram Apolinário a continuar, pois a graduação poderia ser um prolongamento da 

escola.  

Contudo, a universidade se apresentou totalmente contrária a tudo o que os surdos já 

haviam experimentado em seu processo formativo, o que os fortaleceu e os encorajou a 

continuarem o percurso acadêmico. Ademais, entre os nossos colaboradores, há um mestre e 

dois mestrandos30.  

“É como se o mestrado tivesse aberto minha cabeça para outras discussões teóricas, e 

também, para o aprofundamento de outras discussões teóricas [...] Normalmente eu 

pergunto muito, numa tentativa de recuperar o tempo perdido antes. E em casa eu 

também estudo muito para acompanhar as discussões e eu me sinto bem por causa 

                                                 
30 Registro do diário de campo do pesquisador. 
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disso, sinto que aprendo de verdade e que meu esforço não é em vão” (excerto da 

entrevista com o colaborador FERREIRA). 
 

Ferreira relata sobre sua curiosidade e afirma perguntar muito para recuperar o tempo 

perdido. Ele sabe que seu esforço não tem sido em vão. Seu entusiasmo com o fato de estar 

aprendendo o estimula a estudar e querer mais, entendendo que o tempo que lhe foi ceifado 

pode ser reparado hoje, pois hoje ele sabe que a fonte do conhecimento nunca cessa.  

A universidade, diferentemente da escola, deu aos surdos, primeiramente, dignidade, 

ofereceu oportunidades de interação social e acadêmica, desenvolvimento cognitivo, sócio-

afetivo, cultural e identitário. No próximo capítulo, discutiremos sobre a importância da Libras 

para os surdos, visto que sem ela a aprendizagem do surdo pode ser comprometida; o quanto a 

Libras foi libertadora e mediadora de todo e qualquer avanço educacional, social e emocional 

que se deu com a aquisição da língua de sinais.  

 

 

7 O DESVELAR DAS MÃOS: A LIBRAS COMO MEDIADORA DO 

CONHECIMENTO 

 

Figura 7 – Creation of ASL 
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Fonte: WEIR, Darlene (2014)31.  

Este capítulo iniciamos com uma pintura de Darlene Weir - uma surda norte-americana 

que traz na sua obra uma alusão a um suposto ato de criação divina e libertadora da língua de 

sinais, e apresentamos as análises do eixo que destaca a centralidade da Libras como mediadora. 

Na imagem, surgem três mãos que, se observarmos de baixo para cima, percebemos a sigla 

                                                 
31 WEIR, Darlene. Creation of ASL, 2014.   Disponível em: https://culturasurda.net/2014/12/02/darlene-weir/. 

Acesso em: 2 fev. 2019. 
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ASL (America Sign Language) e o que seria o dedo “divino” tocando a mão que faz a datilologia 

do L. Há também a presença de uma grande chave que faz referência à liberação do uso da 

língua de sinais, pois durante cem anos ela foi determinantemente proibida, após o congresso 

de Milão em 1880. 

A língua de sinais é para os surdos o maior ato de libertação linguística, social, 

intelectual, ideológica, política e emocional, pois é a partir dela que eles passam a compreender 

e participar do mundo ao seu redor. “Os surdos criaram uma Língua de Sinais, e através dela 

podem comunicar-se tão bem quanto os ouvintes, pois ela permite a melhor integração entre 

pessoas surdas e/ou ouvintes” (RIBEIRO; SANTO, 2008, p. 179). 

Ressaltamos que a Libras é a maneira de garantir, além da acessibilidade dos surdos, a 

preservação da identidade da comunidade surda e colaborar com a valorização e 

reconhecimento da cultura surda que, durante muitos anos, esteve sujeita à dominação da 

cultura ouvinte (ZANETTE, 2010). 

Assim, não podemos ignorar ou diminuir a relevância da Libras para a comunidade e 

para o povo surdo. Embora seja realizada de maneira diferente das línguas orais, tem a mesma 

complexidade, subjetividade e o mesmo poder de transmitir ideias, fatos e sentimentos. É 

relevante destacar que a Libras não é a simples gestualização da língua portuguesa. 

 

A LIBRAS é uma língua de modalidade visual espacial que diferentemente das 

línguas orais auditivas, utilizam-se da visão para sua apropriação e de elementos 

corporais e faciais e organizados em movimentos no espaço para constituir unidades 

de sentido as palavras ou, como se referem os surdos, os sinais. Os sinais podem 

representar qualquer dado da realidade social, não se reduzindo a um simples sistema 

de gestos naturais, ou mímicas como pensa a maioria das pessoas. Aliás, esse é o 

principal mito em relação à língua de sinais, pois por utilizar as mãos e o corpo na 

comunicação, costuma-se compará-la à linguagem gestual, contextual e restrita a 

referentes concretos, palpáveis, transparentes que tem seu significado facilmente 

apreendido por que os observa (FERNANDES, 2011, p. 82). 

 

Como podemos perceber, a Libras não pode ser reduzida em seu entendimento e valor 

social. Pelo contrário, deve ser inserida no contexto social e educacional do surdo o mais cedo 

possível, a fim de que este desenvolva-se enquanto sujeito. Este capítulo visa a expressar a 

partir das narrativas dos nossos colaboradores o quanto a Libras foi libertadora e emancipadora 

na vida deles, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional.  

 

7.1 LIBRAS “FOI PARA MIM UMA LIBERTAÇÃO” 
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A sociedade se constitui a partir da comunicação. Assim, a língua e a linguagem estão 

diretamente imbricadas. A língua como meio de comunicação pode se manifestar em várias 

modalidades, tais como a oral, escrita e também sinalizada. Dessa maneira, entendemos que 

não há uma forma padrão e uniforme de usar a língua.  

A língua tem um papel fundamental na sociedade, pois ela é um elemento capaz de 

mover, modificar e produzir a sociedade. Além disso, há outra característica intrínseca e 

indispensável na língua para qualquer sociedade, a cultura. Ou seja, a língua é parte da cultura 

de um povo e não há povo sem cultura, sem língua (CÂNDIDO, 2011). 

Quando discutimos sobre a língua de sinais e sua relevância social na vida dos surdos, 

queremos esclarecer que, junto a Libras, há uma gama de outras coisas, como a liberdade, o 

empoderamento, a autonomia moral e intelectual, a emancipação e o orgulho de toda uma 

comunidade estigmatizada pela surdez. Entender a importância da língua de sinais para os 

surdos é reconhecer o direito de entender e se fazer entender que todos os seres humanos têm 

de exercer sua cidadania com consciência e criticidade, pois sem ela o entendimento desses 

sujeitos pode ser comprometido.  

Durante 100 anos esse direito foi negado. Após o congresso de Milão, em 1880, no 

entanto, mesmo após a liberação do uso das línguas de sinais, a mudança não foi imediata, vem 

sendo um processo. Mesmo dois séculos depois ainda vivemos na educação de surdos 

resquícios de um oralismo exacerbado e homogeneização do sujeito. Nina nos mostra isso 

quando diz: “[…] porque, por exemplo, no passado eu sofri demais, eu sofri muito por falta de 

direito de fala, direito de me comunicar”. 

Embora Nina fosse oralizada32 e conseguisse “se virar” com as pessoas, em muitas 

coisas ela era podada, inclusive no seu direito de fala, sempre com o discurso “[…] ela é surda 

não entende muito bem das coisas”, ou “ela é surda não precisa saber disso”, ou quando estava 

em uma roda de conversa com ouvintes e não conseguia fazer a leitura labial que pudesse ter o 

mínimo de entendimento. Essas atitudes são características do que Mery (1991) considera 

ouvintismo/audismo. Esses termos “ouvintismo/audismo” baseiam-se na ideia de 

“colonialismo”, uma relação de poder desigual entre dois ou mais grupos na qual “um não só 

controla e domina o outro, como ainda tenta impor sua ordem cultural ao(s) grupo(s) 

dominado(s)” (MERY, 1991 apud WRIGLEY, 1996, p. 72). Logo, sempre que a capacidade do 

                                                 
32 Registro do diário de campo do pesquisador. 
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surdo é posta à prova, ou os ouvintes determinam o que é mais ou menos importante para o 

surdo sem o consentimento deste, há um “colonialismo” dominante.  

 

“Eu tinha vontade de conhecer a língua de outros surdos, mas não sabia aonde. Então, eu 

encontrei numa praia em Fortaleza um grupo de surdos surfistas, fiquei muito interessada e fui 

atrás. Percebi que eu era igual a eles no que diz respeito à língua, e com isso, me senti muito 

feliz” (excerto da entrevista com a colaboradora GRAÇA). 

 

Nessa sinalização de Graça, notamos seu desejo de aprender de fato a língua de sinais, 

pois ela usava sinais caseiros para se comunicar. No entanto, esses sinais restringiam a 

comunicação, pois normalmente eram utilizados em casa e com os mais próximos. Ainda que 

ela frequentasse ambientes onde houvesse a presença de pessoas ouvintes e surdas, como a 

praia, ela sentia necessidade de se comunicar satisfatoriamente. E uma possibilidade para que 

isso ocorresse era aprendendo “a língua de outros surdos”.  

Outro fato que podemos destacar nesse trecho da narrativa de Graça é o da empatia 

linguística: “[…] percebi que era igual a eles no que diz respeito à língua […]”. Naquele 

momento ela se sentiu unida a outros que partilhavam da mesma especificidade cultural e 

linguística, e isso a deixou muito feliz, pois não estava só, tinha um povo, uma comunidade, 

uma língua, uma cultura, entre outras coisas para chamar de seu. 

 

“[…] foi então que eles me falaram sobre a língua de sinais, me explicaram que aquela 

era maneira natural e cultural dos surdos se comunicarem, aquilo pra mim foi uma 

libertação. Na hora abandonei os treinos orais e a fonoterapia. Na verdade, é como se 

minha vida começasse naquele momento” (excerto da entrevista com a colaboradora 

APOLINÁRIO). 

 

Apolinário, ao narrar seu encontro com a Libras, afirma que foi libertador. Ela entendeu 

que a língua de sinais era sua língua natural. A Libras lhe permitiu “começar a viver”. Logo 

essa descoberta lhe permitiu “um novo nascimento”, o nascimento cultural, assim denominado 

por Pino (2005). Esse autor relata sobre dois nascimentos do ser humano, o biológico (natural) 

e o cultural, que ocorre “[…] não decorrente da mera constituição biológica, mas das condições 

específicas do meio em que está inserido […]” (PINO, 2005, p. 57). 

Fazendo um paralelo com o contexto do povo surdo, sobre o que Pino (2005) versa dos 

dois nascimentos, podemos afirmar que embora o surdo, assim como qualquer indivíduo, tenha 

seu nascimento natural pré-determinado pela biologia, o seu nascimento cultural pode demorar 

longos anos para ocorrer, e também, a depender do contexto, pode não ocorrer. No caso de 
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Apolinário ocorreu na sua adolescência, ao encontrar a Libras, e isso é muito comum, o primeiro 

contato com a Libras ser o primeiro passo para o nascimento cultural. 

Portanto, a língua de sinais tem um valor cultural e social profundo para a comunidade 

surda, pois é a partir dela que eles têm acesso a sua própria cultura, ao ensino-aprendizagem 

sistematizado, ao entendimento do mundo que os cerca e a liberdade. No próximo tópico 

discutiremos sobre o entendimento da Libras enquanto língua natural do surdo. 

 

7.2 “ENTENDI QUE A LIBRAS ERA MINHA LÍNGUA NATURAL” 

 

Somos expostos à comunicação desde o nosso nascimento. No caso das crianças 

ouvintes que têm contato com a língua oficial do seu país, no Brasil, o português (destacamos 

que nesse caso não estamos levando em consideração as crianças indígenas e quilombolas), 

ocorre desde as primeiras horas de vida. Diferentemente dos sujeitos surdos, isso se dá porque 

o português é uma língua oral auditiva e a Libras é espaço-visual. 

 

[...] a criança ouvinte desde seu nascimento é exposta à língua oral, dessa forma é 

fornecida para ela a oportunidade de adquirir uma língua natural, a qual irá permitir 

realizar trocas comunicativas, vivenciar situações do seu meio e, assim, possuir uma 

língua efetiva e constituir sua linguagem. Para a criança surda deveria ser dada a 

mesma oportunidade, de adquirir uma língua própria para constituir sua linguagem 

(CAPORALI et al, 2005, p. 587). 

 

Dessa maneira, a língua portuguesa enquanto uma língua oral auditiva, é adquirida 

naturalmente pelos indivíduos ouvintes, afinal estão expostos a estímulos em todos os 

momentos. Diferentemente da Libras, que é uma língua espaço-visual, natural do indivíduo 

surdo, porquanto não é preciso uma preparação ou treino para adquiri-la, como nos mostra 

Rubio e Queiroz (2014, p. 14): “[…] a língua de sinais é a única que pode ser adquirida 

naturalmente pelo surdo; basta que ele seja posto em contato com os seus pares. Já a língua oral 

pode ser aprendida, mas não adquirida espontaneamente”. 

É comum que as famílias ouvintes que têm filhos surdos os submetam a tratamentos 

fonoterápicos, treinos vocais, entre outras coisas, para aprenderem a oralizar e fazer leitura 

labial. Esses são alguns tipos de trabalho resultantes da visão clínica da surdez, ou seja, a surdez 

é entendida como algo que falta, os tratamentos de fala são uma tentativa de homogeneizar o 

surdo, deixá-lo nos padrões ouvintes. No caso da língua de sinais não são necessários esses 

tratamentos, basta expor os surdos a sua língua e cultura que naturalmente eles passam a fazer 
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uso com entendimento e propriedade. Ferreira reitera a naturalidade de o surdo aprender e fazer 

uso da Libras quando nos diz: “[…] logo, percebi que ali eram todos iguais a mim, quando 

percebi isso, me senti tão bem que logo aprendi Libras”. Seu contato com a Libras foi aos sete 

anos de idade33, relativamente cedo, quando nos referimos à realidade de surdos oriundos de 

famílias ouvintes, como é o caso de Ferreira. 

Muitas vezes a língua de sinais não é introduzida na vida dos surdos tão cedo quanto as 

línguas orais são na vida dos ouvintes. “Eu descobri a Libras lá em João Pessoa, me apaixonei, 

entendi que aquela era minha língua natural, então passei a aprender e usar (excerto da 

entrevista com a colaboradora NINA). Nina conheceu a Libras aos 24 anos de idade34, antes 

disso fazia leitura labial e oralizava para entender e se fazer entender. Antes desse encontro em 

João Pessoa, Nina não conhecia sua própria língua e achava que o português era sua única 

língua, mas no primeiro contato com a Libras percebeu que ela era sua língua natural; e o 

português, sua L2 na modalidade escrita. 

 

“Com o tempo fui ficando mais fluente, então aproveitei para aprender minha L1, que 

é a Libras, para assim aprender a L2 que é o português escrito. Por isso, é mais 

importante aprender a L1 primeiro do que a L2, deve ser sempre assim” (excerto da 

entrevista com a colaboradora GRAÇA). 
 

No excerto acima, Graça nos diz que para ela é mais importante aprender a L1, que é a 

Libras, para depois aprender sua L2, o português, e ainda reforça que deve ser sempre assim. 

Com isso, notamos marcas de seu passado de escolarização, período em que era obrigada a 

oralizar e aprender português da mesma maneira que os ouvintes. Ela precisou primeiro 

empoderar-se e emancipar-se linguisticamente para entender que o ensino da Libras deve 

preceder o ensino de língua portuguesa 

Esse empoderamento não nasce do isolamento, na verdade é quando um surdo se 

encontra com outros que passa a entender o quanto a língua de sinais é natural do surdo, o 

quanto essa língua está intrínseca na sua identidade e cultura. Apolinário mostra que, quando 

encontrou seus irmãos de língua e cultura, entendeu mais sobre si, sobre sua língua e cultura. 

“Foi então que eles me falaram sobre a língua de sinais, me explicaram que aquela era maneira 

natural e cultural dos surdos se comunicarem”. Apolinário, assim como os demais 

colaboradores desta pesquisa, fez tratamento e treinos para aprender a língua portuguesa 

                                                 
33 Registro do diário de campo do pesquisador. 
34 Registro do diário de campo do pesquisador. 
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oralizada numa tentativa de inserção linguística, social, intelectual e cultural, mas ao se deparar 

com a Libras, do mesmo modo que os outros, entendeu que essa de fato era sua língua e era por 

meio dela que o mundo ganharia cores e entendimentos distintos. O próximo ponto discutirá o 

quanto a Libras é relevante para a acessibilidade dos surdos, o quanto a partir dela 

oportunidades de inserção social emergiram. 

  

7. 3  LIBRAS: A ACESSIBILIDADE NECESSÁRIA PARA O SURDO 
 

 

A educação e a inclusão social dos surdos é um grande e sério problema, e vários 

caminhos vêm sendo trilhados à procura de possíveis soluções (MOURA, 2000). Com a 

oficialização da Libras em 2002, esses caminhos mencionados por Moura (2000) puderam ser 

alargados, porém nem tudo é avanço, pois por um lado facilitou algumas coisas, a principal 

delas, o uso e disseminação da Libras. Por outro lado, gerou discussões entre profissionais que 

trabalham com os surdos e até mesmo por surdos oralizados que, por algum motivo, não se 

sentem parte da comunidade surda (CAPORALI; DIZEU, 2005). 

A Libras, enquanto língua natural do surdo, ainda é considerada por muitos profissionais 

como gestos simbólicos, sem valor semântico e pragmático e vazia de subjetividade. A partir 

disso, percebemos o quanto nossa sociedade é uniformizadora, pois quando desconsidera as 

especificidades de ensino-aprendizagem do surdo desrespeita seu processo educacional. 

Vivemos numa sociedade majoritariamente ouvinte, que faz uso de uma língua oral 

auditiva, o português. Como resultado disso normatizam o uso da língua portuguesa como o 

único meio de compreensão e ensino do indivíduo, independentemente das especificidades que 

o cercam. Dessa maneira, a língua de sinais é considerada inferior, e quando comparada às 

línguas orais parece não ter a mesma capacidade comunicacional. 

Lodi Harrison e Campos (2015) afirmam que muitas vezes a Libras é vista como língua 

de circulação entre pares em ambiente escolar para trocas de informações simples e 

experiências, mas não pode ser vista nem entendida como língua para práticas de ensino ou até 

mesmo ser ensinada. 

No entanto, Gesser (2009) expressa que a Libras é capaz de manifestar em seu uso ideias 

e/ou conceitos abstratos e explica ainda que ela não é limitada. Assim como os falantes de 

línguas orais, os surdos, através das línguas de sinais, também são capazes de discutir filosofia, 

política, literatura, entre outras coisas. Bem como as línguas de sinais podem transitar por vários 
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gêneros discursivos, fazer apresentações acadêmicas, criar e recitar poesias, inventar e contar 

histórias, piadas e peças teatrais.  

Isso posto, entendemos que os surdos são cognitivamente capazes de compreender 

quaisquer assuntos abordados na escola. Do que ele precisa é acessibilidade linguística, pois 

como vimos também, a Libras é tão complexa e profunda quanto uma língua oral. O que 

dificulta o acesso ao conhecimento do surdo é o estigma que a língua e o indivíduo têm.  

 

“Com a presença da língua de sinais em sala de aula através do intérprete, pudemos 

avançar de fato e de verdade sem a piedade ou doação de notas dos professores, dessa 

maneira, concluí o ensino médio” (excerto da entrevista com a colaboradora GRAÇA). 
 

A narrativa de Graça indica dois momentos em seu período de escolarização, um sem 

a presença da Libras e outro com a presença da Libras. Ainda há outra marcação de tempo e 

fatos. Antes da língua de sinais, ela dependia de “piedade” e de “doação” das notas para ser 

aprovada, mesmo sem ter avançado intelectualmente. E após a presença da Libras através do 

intérprete, ela pôde avançar de fato e de verdade. Com essa fala de Graça, entendemos que o 

que lhe faltava era acessibilidade linguística e oportunidade para fazer uso de sua língua.  

 

“Às vezes os professores me aprovavam mesmo eu sem saber de nada, outras vezes me 

reprovavam porque eu não sabia de nada, mas isso só acontecia porque não tinha 

acessibilidade, por isso tanto sofrimento e barreiras na escola de ensino regular. Agora, 

quando fui para o Ensino Superior foi tudo melhor, porque lá havia acessibilidade 

própria e pronta para o surdo” (excerto da entrevista com a colaboradora NINA). 

 

Assim como Graça, Nina era aprovada e reprovada pelo mesmo motivo, por não saber 

de nada. Alguns professores sentiam dó e a aprovavam; outros entendiam que ela não poderia 

avançar para séries posteriores, então a reprovavam. Esses fatos foram experiências que 

marcaram sua trajetória escolar. No entanto, anos mais tarde ela pôde experimentar a 

acessibilidade a qual ela diz ser “própria e pronta para surdo”.  

Nesse sentido, partimos do pressuposto de que para que haja inclusão de fato é preciso 

existir um processo dialético, o surdo tem que saber Libras e a escola tem que oferecer um 

tradutor intérprete que domine a língua de sinais. Dessa maneira, o surdo pode avançar e o 

professor pode avaliar de forma mais consciente o discente surdo sem precisar aprová-lo por 

dó ou reprová-lo porque não avançou, mesmo o sistema não colaborando. 

 



128 

 

 

“Dois anos após essa última tentativa, fiz minha matrícula no curso de contabilidade 

na Maurício de Nassau. Lá foi a minha primeira experiência com a presença de 

intérprete. Desculpa! Na verdade, foi no Anísio Teixeira, onde eu estudei o 1º ano do 

Ensino Médio, antes disso, eu não tive nada! Na Maurício de Nassau, eu estudei até o 

final da minha graduação com a presença de intérprete” (excerto da entrevista com a 

colaboradora SILVA). 

 

“Tentei em outra faculdade particular e passei para matemática, mas essa faculdade 

não disponibilizava intérprete, então, eu ainda tentei, conversei com os responsáveis, 

eles não atenderam minha solicitação, então, precisei trancar o curso” (excerto da 

entrevista com a colaboradora GRAÇA). 
 

 

Embora exista a Lei nº 10436, de 2002, a lei de Libras, que determina a presença do 

tradutor intérprete como acessibilidade para o surdo, nem sempre a lei é cumprida. Muitas vezes 

as famílias não denunciam, então as escolas se esquivam dessa responsabilidade. No caso de 

Silva, assim como o de Graça, ele só veio desfrutar a presença do intérprete a partir do Ensino 

Médio. Antes disso, não teve nada, como afirma em sua narrativa. 

Outra coisa que destacamos na narrativa de Silva são as tentativas de ingresso no Ensino 

Superior. Ela havia tentado por dois anos. Por não conseguir, foi fazer a matrícula em uma 

universidade privada. O que inferimos com esse discurso é a falta de acessibilidade para o 

ingresso na faculdade, pois muitas vezes os vestibulares não contemplam as especificidades dos 

surdos. 

Além disso, percebemos ao relacionarmos as falas de Graça e de Silva que a presença 

de intérprete é determinante para o acesso e, principalmente, a permanência do surdo na 

instituição de ensino. Graça, mesmo tendo sido aprovada, não pôde permanecer por falta do 

tradutor intérprete. A respeito disso, Araújo, Silva e Souza (2015, p. 9) diz que “a presença de 

um intérprete é imprescindível no âmbito educacional para que ocorra de fato uma troca de 

conhecimentos”. 

 

“Quando começou a prova, diferentemente de outros vestibulares que eu havia feito 

anteriormente, a prova era sinalizada e dava para entender o que se pedia nas questões, 

embora houvesse uma grande variação linguística porque a prova foi elaborada em 

Florianópolis, eu conseguia em sua maioria compreender as questões. Quando foi a 

noite saiu o resultado preliminar, o gabarito, e para minha surpresa eu havia atingido 

o ponto de corte, eu havia passado. Nunca havia acontecido isso, tinha sido a primeira 

vez” (excerto da entrevista com a colaboradora APOLINÁRIO). 
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Apolinário se mostra perseverante em cursar um nível superior, pois já havia tentado 

outras vezes, mas não desistiu por causas das suas repetidas reprovações. No entanto, na sua 

primeira tentativa com as devidas condições de acessibilidade, ela não só entendeu o que se 

pedia nas questões como também atingiu o ponte de corte e foi aprovada. Dessa maneira, 

reiteramos que não se trata de diminuir ou recortar conteúdo a fim de “facilitar” a seleção para 

o surdo, mas de dar a ele condições necessárias para que esse indivíduo tenha acessibilidade, 

entendimento e autonomia no processo de seleção. 

 

“No ano de 2006, abriu em Fortaleza o vestibular para Letras Libras, lá era um dos 

polos da UFSC, o vestibular foi em Libras, e eu passei na primeira tentativa. Todos nós 

surdos demos graças a Deus a chegada desse curso, porque tudo acontecia em Libras” 

(excerto da entrevista com a colaboradora GRAÇA). 

 

“Então comecei a estudar para o vestibular, para minha surpresa, uma feliz surpresa, 

passei na minha primeira tentativa, fiquei muito feliz, muito satisfeito. A prova foi 

realizada em Libras. E todos os dias eu vivia a lembrança de uma escolarização mal 

feita por falta de acessibilidade linguística. Depois de quatros anos me formei, dessa 

vez consciente do que tinha estudado durante esses anos” (excerto da entrevista com o 

colaborador FERREIRA). 

 

“Passei naquele que me respeitou desde a seleção, entrada, permanência e conclusão 

do curso, ou seja, não me reprovou por eu ser surda mas me deu condições de passar 

permanecer e concluir, respeitando a minha língua e cultura” (excerto da entrevista 

com a colaboradora NINA). 
 

Observamos que, quando os surdos têm sua língua e cultura respeitadas, conseguem 

facilmente avançar intelectual e academicamente. Todos os nossos colaboradores fazem 

questão de enfatizar que em sua primeira tentativa, quando o processo foi realizado em língua 

de sinais, foram aprovados, ou seja, se sentem orgulhosos por terem conquistado um espaço 

que parecia não ser deles.  

Nossos colaboradores, embora tivessem o sonho de se graduarem, eram impedidos 

desde o ensino de base, desde a escola de ensino regular, quando suas especificidades não eram 

consideradas. Posterior a isso, processos seletivos para ingresso na universidade e até mesmo 

algumas universidades também não viabilizavam o acesso e permanência dos indivíduos surdos 

na instituição, mas isso não foi suficiente para fazê-los pararem. 

No entanto, as experiências por eles vividas durante todo esse processo ratificam que a 

Libras é o meio mais democrático, viável e legal para o avanço social, cognitivo e acadêmico 

dos surdos, desde a escolarização até a chegada e permanência no mercado de trabalho. No 
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próximo capítulo, analisaremos processo de profissionalização e práticas de ensino dos nossos 

colaboradores com vistas a encontrar mais elementos relevantes para pensarmos o processo de 

Libras e outras experiências que marcaram suas trajetórias. 
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8 ESTIGMAS DESFEITOS: PROFISSÃO DOCENTE E PRÁTICAS DE ENSINO 
 

Figura 8 - Surprise in deaf culture 

 

Fonte: MANSFIELD, Ellen (2013)35.  

                                                 
35 MANSFIELD, Ellen. Surprise in deaf culture, 2013.  Disponível em: https://culturasurda.net/2013/09/04/ellen-

mansfield/. Acesso em: 2 fev. 2019. 

https://culturasurda.net/2013/09/04/ellen-mansfield/
https://culturasurda.net/2013/09/04/ellen-mansfield/
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Finalizando as análises das narrativas sinalizadas, neste capítulo apresentamos a pintura 

de uma surda norte-americana, Ellen Mansfield, intitulado Surprise in Deaf Culture. Em uma 

tradução livre, “Surpresa na cultura surda”. A partir dessa imagem, podemos fazer algumas 

reflexões, como por exemplo, a vibração das mãos que representam as palmas no universo 

ouvinte, uma chuva de papéis cor-de-rosa, como se estivesse ocorrendo uma comemoração ao 

acender das luzes. Isso representa a liberação do uso das línguas de sinais, que foi proibida por 

mais de cem anos. 

Ressaltamos ainda que, para a cultura surda, elementos que remetam à luminosidade 

representam coisas positivas, pois as línguas de sinais são espaço-visual, de maneira que quanto 

mais claro o ambiente, mais fácil o entendimento entre os usuários da língua.  

Com a liberação do uso das línguas de sinais houve um “acender das luzes” do saber, 

da interação e desenvolvimento, de modo que a partir disso os surdos passaram a ter autonomia 

linguística e cultural, e como resultado dessa autonomia eles conquistaram também o mercado 

de trabalho. Um mercado cujo pré-requisito para ingressar é uma formação acadêmica, o que 

depreende um avanço e melhoria no que concerne à educação de surdos. 

Com base nas discussões dos capítulos anteriores, percebemos que os surdos passaram 

por vários tipos de experiências atreladas às suas respectivas surdezes. Uma delas é o estigma, 

o estigma de ser “mudinho”, de não precisar aprender isso ou aquilo porque é surdo, não 

precisar participar porque é surdo, dentre outras coisas que “condenavam” o surdo a não 

desenvolver-se enquanto indivíduo, ser social, intelectual e, consequentemente, profissional.   

Abordaremos a necessidade de romper com estigmas e/ou estereótipos atribuídos aos 

surdos ao tornarem-se professores de universidade, bem como identificar a partir das narrativas 

(auto)biográficas elementos relevantes para pensar o processo de ensino de Libras como 

primeira e segunda língua por professores surdos e refletir, a partir das narrativas 

(auto)biográficas, sobre o curso de licenciatura em Letras Libras enquanto lugar de 

empoderamento e emancipação profissional do sujeito surdo. 

No entanto, antes de analisarmos as narrativas dos nossos colaboradores, falaremos 

brevemente sobre formação de professores. A priori, entendemos que formação docente não se 

resume apenas a cursar uma licenciatura e com isso tornar-se um bom professor, preparado para 

dar aulas. Conquanto, ser professor exige mais do que isso.   
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Faz-se necessário alcançar todo um arcabouço de conhecimento que normalmente não 

se aprende apenas na universidade. Aprendemos em diferentes lugares e circunstâncias, 

conforme apontam Alheit e Dussein (2006). À vista disso, na formação de um bom profissional 

também está atrelada toda uma situação cultural a que o professor em formação está exposto 

com relação à realidade do sistema de ensino e à própria formação adquirida como ser humano, 

enquanto pessoa. Para corroborar conosco, Nóvoa (1995, p. 25) aponta que “[…] a formação 

não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através 

de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma 

identidade pessoal”. 

Partindo desse pressuposto, as entrevistas narrativas (auto)biográficas sinalizadas 

permitiram aos nossos colaboradores refletir sobre suas trajetórias de formação, como vimos 

nos capítulos anteriores, assim como sobre sua profissão e práticas de ensino no curso de 

licenciatura em Letras Libras, no qual atuam hoje. 

 

8.1 DECISÃO PELA PROFISSÃO DOCENTE: UM DESAFIO A SUPERAR, UM SONHO 

A REALIZAR 

 

Com tantos entraves na vida escolar, ter uma profissão parece ser algo improvável. 

Principalmente uma profissão que exige formação de nível superior e pós-graduação. Ao narrar 

suas histórias, os colaboradores revelam uma trajetória escolar muito dolorosa, silenciada e 

segregada. 

Evidenciamos ainda que as memórias mais segregadoras situam-se no período de 

escolarização básica, pois foi nessa fase que os surdos se sentiam incompreendidos e isolados, 

no entanto, não hesitaram por escolher a docência. Apesar do desafio a ser superado, era um 

sonho a ser realizado, como sinaliza a colaboradora Nina: 

 

“Quando terminei o Ensino Médio fui tentar fazer vestibular várias vezes, para ser mais 

precisa, eu tentei dez anos e perdi todos eles, minha reprovação sempre esteve 

relacionada a redação, a escrita do português, e nessa época eu não sabia que existia 

a Libras, então eu nem sabia Libras nem sabia português. Mas eu teimei, eu insisti e 

nunca desisti. Uma prova disso foi tentar durante dez anos passar em um vestibular, 

mesmo sabendo que era mais fácil eu ser reprovada do que aprovada por causa do meu 

português, ou na verdade, a falta dele, eu nunca deixei de tentar até conseguir passar.” 
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Nina era muito convicta de seus sonhos, e não aceitava o que o Estado lhe oferecera, 

um futuro estagnado cognitiva e socialmente. Ela sabia que podia mais. Mesmo após dez 

tentativas ineficazes de ingresso no Ensino Superior, ela não desistiu até passar. Então, se 

partirmos da noção de persistência de Chien; Harbin; Goldhagen; Lippman; Walker (2012), que 

afirmam que a persistência pode ser entendida como uma atitude de coragem e determinação 

mantida durante um tempo significativo mesmo com todos os contratempos e percalços, 

ponderamos diante das narrativas dos colaboradores que ser persistente foi uma das 

características que os ajudaram a superar as barreiras impostas socialmente e a criar estratégias 

de sobrevivência social e linguística.  

Vale ressaltar que a aprovação no vestibular não era a única ou primeira preocupação 

do surdo. Por vezes, ele precisava convencer a família e ultrapassar as barreiras do preconceito 

dentro da própria casa para alcançar os objetivos que consistiam em graduar-se e tornar-se 

profissional. Dessa maneira, entendemos que há vários e diferentes obstáculos a serem 

vencidos, desde os objetivos, que estão relacionados à falta de acessibilidade, quanto aos 

subjetivos, que é a falta de credibilidade por parte da família e a insegurança gerada por todo o 

histórico. A narrativa da colaboradora Apolinário vai ao encontro dessa percepção, vejamos: 

 

“[…] antes disso, a minha família não aceitava o fato de eu ir para Fortaleza tentar 

esse vestibular, eles diziam que Fortaleza era uma cidade violenta... perigosa... outra 

coisa, eles diziam que eu não iria passar, o que para mim significava que eles achavam 

que eu não sabia de nada. Em alguns momentos até me diziam: você é surda! Você não 

sabe de nada! Mas, ainda assim eu insisti e fui para Fortaleza tentar esse vestibular. 

Quando começou as aulas da faculdade, minha mãe ainda tentou me controlar, 

afirmando que Fortaleza era um lugar muito perigoso, mas eu continuei firme, eu 

pensava positivo, nunca pensava negativo […]. 
 

Percebemos em Apolinário e em Nina duas características em comum, que as unem de 

alguma forma: a persistência e a resiliência. Seriam os surdos capazes de florir mesmo quando 

são ceifados? São capazes de se recuperar dos desgastes sofridos com mais vontade e força? 

Quiçá seja uma característica que marque pessoas que vivem em situação de marginalização 

social, como em alguns casos das pessoas surdas. Os entraves vividos pelos surdos nos remetem 

ao poema de Carlos Drummond de Andrade (1930), “No meio do caminho”: 

 
No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 
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na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Fazendo uma analogia da vida com o que escreve o poeta, compreendemos que no nosso 

“caminho” encontramos algumas “pedras” que podem ser metaforicamente comparadas aos 

nossos problemas, dilemas e que podem até nos “fadigar”, mas que provavelmente vão nos 

ajudar a ser/tornar mais fortes. Com os surdos não seria diferente, embora eles tenham 

encontrado “pedras no meio do caminho”, hoje podem narrar suas histórias, rememorando 

fatos, certos de que “nunca esquecerão que no meio do caminho tinha uma pedra”. Mas ela, a 

“pedra”, nunca foi motivo para parar de sonhar e tornar real em suas vidas cada um desses 

sonhos. E, como nos mostra Passeggi (2010, p. 113), na pesquisa (auto)biográfica consideramos 

“[…] o que a pessoa pensa sobre ela e sobre o mundo, como ela dá sentido às suas ações e toma 

consciência de sua historicidade”. 

Nesse ínterim entre concluir o Ensino Médio e prestar vestibular há uma decisão 

determinante na vida de qualquer sujeito, que é a escolha da profissão. Muitas vezes não somos 

nós que a escolhemos, mas ela que nos escolhe, e normalmente essa alteração na escolha ocorre 

por algumas “pedras” boas que surgem no nosso “caminho”.  

 

“Para, além disso, eu não tinha atração pela contabilidade, quando eu me formasse, se 

surgisse um emprego eu iria, me sacrificaria, mas não seria por gosto. Porém, para 

minha sorte, logo quando me formei em Letras Libras, surgiu um concurso na UFRN, 

um concurso para professor substituto, eu passei e trabalhei dois meses” (excerto da 

entrevista com a colaboradora SILVA). 

  

Embora Silva não sentisse identificação com a Contabilidade, permaneceu no curso até 

o fim por causa da presença do intérprete e resultou graduando-se em dois cursos distintos, para 

ter mais opções no mercado de trabalho. Na primeira oportunidade, escolheu exercer a 

licenciatura, profissão na qual sua língua e cultura são respeitadas. Ademais, há uma empatia 

pelos “irmãos de língua”. Quando um surdo consegue avançar cognitiva, acadêmica e 

socialmente, ele geralmente tenta trazer outros para a luz do conhecimento, por isso a escolha 

pela profissão docente.  
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O surdo entende que o meio de mudar a vida de outros surdos é a educação, é no avanço 

intelectual, e a representatividade na docência é um meio para isso. “Se eu posso ser professor, 

se eu cheguei aqui, você também pode”.36 

 

“[…] e foi nesses encontros que fiquei sabendo sobre a existência do magistério, 

perguntei o que significava isso, me explicaram que era o ensino profissionalizante, e, 

nesse caso, para que no futuro trabalhar como professor. Então, pensei ser igual ao 

meu irmão, que naquele momento era professor numa sala de reforço. Nesse caso, eu 

poderia ajudar a outros surdos” (excerto da entrevista com o colaborador FERREIRA). 

 

Esse posicionamento, essa escolha de Ferreira nos remete a um princípio de Freire 

(2007, p. 25) que consiste em o “[…] compromisso com os destinos do país. Compromisso com 

seu povo. Com o homem concreto. Compromisso com o ser mais deste homem”. Ferreira, 

espontaneamente, sem um direcionamento acadêmico, a princípio, assumiu com o seu povo 

surdo um compromisso.  

Mais uma vez reportamo-nos ao poema de Drummond. E a “pedra no meio do caminho”, 

as pedras que vão surgindo no meio do caminho são necessárias para que tomemos decisões 

significativas capazes de nos fazer mudar de caminho ou a perspectiva que tínhamos sobre ele.  

 

“Durante a faculdade de Letras Libras eu tinha outra perspectiva, eu tinha vontade, na 

verdade um sonho o de ser professor de universidade. Na época, vários concursos foram 

abertos e eu estava disposto a viajar para qualquer lugar para fazer esses concursos. 

Eu tentei os quatro reprovei em três, o último que foi o daqui, eu passei” (excerto da 

entrevista com o colaborador FERREIRA). 
 

Ferreira continuava com o mesmo compromisso de ajudar outros surdos. Na faculdade 

entendeu que poderia voar mais alto, que a universidade era também um lugar o qual ele poderia 

chamar de seu, um espaço aonde a cultura surda precisava chegar. E mais uma vez o povo surdo 

nos mostra que não é na primeira tentativa que se desiste. Ele persistiu e no último, passou. Os 

nossos colaboradores entendem que “não foi fácil a minha chegada aqui na universidade, eu 

precisei sofrer, sofrer, sofrer e sofrer para poder ultrapassar todas as barreiras e chegar aqui 

(excerto da entrevista com a colaboradora NINA)”. 

Apoiando-nos em Larrosa (2011, p. 8), quando afirma “[…] que o resultado da 

experiência seja a formação ou a transformação do sujeito da experiência. Daí que o sujeito da 

experiência não seja o sujeito do saber, ou o sujeito do poder, ou o sujeito do querer, senão o 

                                                 
36 Registro do diário de campo do pesquisador. 



137 

 

 

sujeito da formação e da transformação […]”. Desse modo, podemos definir a experiência como 

uma síntese de algo que nos forma e nos transforma. 

Essas experiências aqui discutidas e analisadas na vida dos surdos formaram e 

transformaram, conduzindo-os para a profissão docente, profissão de formar e transformar, de 

mudar a história de outros, a fim de que esses outros se orgulhem, se empoderem e se 

emancipem profissionalmente, assim como eles, é o que veremos no tópico a seguir.   

 

8.2 ORGULHO DA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL: EMPODERAMENTO E 

EMANCIPAÇÃO 

 

As histórias de vida nos possibilitam entender as experiências biográficas no que 

concerne à cultura, à identidade, à sociedade e às instituições criadoras de significados de modo 

mais amplo (DELORY-MOMBERGER, 2012). Já no que diz respeito às entrevistas de histórias 

de vida, oportunizam aos colaboradores um processo reflexivo sobre suas próprias motivações, 

valores e escolha de carreira, caracterizadas em seus universos sociais e profissionais (SMITH, 

2012). 

Essa particularidade reflexiva oriunda das entrevistas narrativas também está atrelada 

ao cruzamento das perspectivas psicológica e social, envolvendo pessoas com vocação, 

motivação e expectativas que podem parecer únicas, porém são altamente influenciadas pelas 

relações com o seu meio ambiente e sua coletividade (DELORY-MOMBERGER, 2012). 

Baseados nessa perspectiva de Delory-Momberguer (2012), entendemos que a família 

de língua, a comunidade surda, teve uma influência direta com o encontro dos nossos 

colaboradores com o Letras Libras, e que esse encontro permitiu nascer uma trajetória 

profissional digna de orgulho, empoderamento e emancipação.   

Lembramos ainda que muitas pessoas almejam realizar-se profissionalmente, 

principalmente aquelas que se qualificam, como é o caso daqueles que fazem graduação e pós-

graduação. Contudo, no processo de formação e de qualificação profissional, há um caminho a 

ser seguido. Muitas vezes um caminho árduo e cheio de entraves. Para surdos, esse caminho 

pode ter sido mais laborioso do que para os indivíduos ouvintes, no entanto, não menos 

comemorado ao conquistarem a estabilidade profissional. 

  

“Hoje sou formada em Letras Libras, trabalho em uma universidade no curso de 

Licenciatura em Letras Libras e me sinto muito bem, muito bem de verdade. Eu percebo 

que aqui as coisas têm melhorado com relação a isso, as pessoas já se acostumaram 
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com a nossa presença, a universidade, as pessoas tem se esforçado para entender isso, 

é um processo demorado, mas vamos conseguir, porque nós surdos sempre 

conseguimos, por isso me sinto tão feliz de estar aqui” (excerto da entrevista com a 

colaboradora NINA). 
 

Em seu discurso, Nina, deixa evidente que compreende que a aceitação e o entendimento 

da presença de um indivíduo surdo na universidade enquanto professor é um processo. E que 

esse processo, apesar de ser demorado, é bom, é positivo, traz satisfação e orgulho de compor 

um lugar majoritariamente ouvinte, diferentemente da época em que era aluna do ensino básico. 

Ela não é mais uma que ocupa o espaço, mas faz parte da instituição com os mesmos direitos e 

deveres. Ela tem as mesmas atribuições de qualquer outro professor. Nina se sente constituinte 

da universidade, com um compromisso de promover e colaborar com o crescimento e 

visibilidade da Libras.  

Com isso, entendemos ainda que o nosso trabalho deva ser um lugar de valorização, 

realização, identificação e reconhecimento, onde o prazer tem que ser refletido em nossas 

práticas, o reverberar de nossas atitudes no trabalho muitas vezes demonstram o quão 

orgulhosos somos por pertencermos a ele.  

 

“Hoje na universidade, me sinto muito satisfeita com a entrada significativa dos meus 

colegas surdos, num espaço majoritariamente de ouvintes, com o crescimento e 

visibilidade da Libras, por exemplo, hoje eu tenho um projeto de pesquisa, que é o 

glossário. Agora eu me sinto muito satisfeita, muito feliz, hoje sou professora, como 

você pode ver, tenho meu espaço, a minha cadeira, o meu birô e, claro, tenho meu 

trabalho, e meu trabalho não é só com os alunos, trabalho com outros professores, 

técnicos, tenho algumas extensões, tenho diversas atribuições. Eu tenho orgulho do 

espaço que eu conquistei, e fico mais feliz quando sei que as pessoas se perguntam como 

uma pessoa surda pode ser professora universitária” (excerto da entrevista com a 

colaboradora NINA). 

 

Essa conquista de Nina representa não só uma estabilidade profissional, mas também 

uma conquista expressiva para o povo surdo, como a própria Nina afirma:“nós surdos sempre 

conseguimos”. A partir dessa fala de Nina destacamos ainda a relevância do trabalho para 

qualquer sujeito. É nele que passamos grande parte de nossas vidas, e é importante que nos 

sintamos bem e realizados com ele para que possamos desenvolver um bom trabalho.  Costa 

(2010, p. 67) acrescenta ainda que o trabalho também é “expressão do discurso social, vemos o 

trabalho como legitimador do lugar de ascensão social”. 

“Hoje, enquanto professora de Libras da UFERSA, leciono na disciplina de leitura e 

produção de texto em Libras, na qual precisam ser trabalhados textos nas duas línguas, em 
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Libras e em português” (excerto da entrevista com a colaboradora SILVA). Silva, quando relata 

sobre a disciplina que leciona, se mostra segura, pois embora tenha tido uma escolarização 

defasada, como vimos no sexto capítulo da presente pesquisa, pôde refazer sua caminhada de 

maneira mais consciente e tenaz.  

Ainda na perspectiva de Costa (2010, p. 67), “o trabalho se mostra como concessor de 

poder, quem trabalha tem poder, poder de compra, poder de retomar o lugar social, econômico, 

que lhe fora tirado quando de sua entrada na instituição”. Além desses poderes apresentados 

por Costa (2010), outro poder que o trabalho traz é a segurança e credibilidade, autoestima e 

autoconfiança. Nossos colaboradores, ao terminarem suas graduações, entraram no mercado de 

trabalho e não pararam. Pelo contrário, continuam seus percursos acadêmicos: “Quando 

terminei o curso de Letras Libras fiz especialização de dois anos, em Libras, hoje estou no 

mestrado, escrevendo e me preparando diariamente para apresentar minha dissertação” 

(excerto da entrevista com o colaborador FERREIRA). 

Ferreira, mesmo estando em um processo de formação que demanda tempo e leituras 

densas, que é o mestrado, não se ausentou da sala de aula enquanto professor37, pois parte da 

premissa de Freire (2007): “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender”. Dessa maneira, não quis se ausentar da docência, mas continuar seu processo 

reflexivo de ensino-aprendizagem e sobre metodologias a empregar nas suas aulas38.  

 

“Hoje quando falamos do papel do professor, e sendo mais específico professor de 

Libras que ensina Libras como L1 e L2, L1 para surdo e L2 para ouvintes, me lembro 

da época que eu trabalhava numa escola de surdo, o nome da escola é CEPES, este é o 

sinal, eu trabalhava no EJA, com alunos numa faixa etária de 18 a 45 anos, e eu refletia 

muito sobre qual seria a melhor metodologia que eu deveria usar com eles, pois eles 

não sabiam nada em língua de sinais” (excerto da entrevista com o colaborador 

FERREIRA).  
 

Ferreira se apresentou sempre preocupado com as metodologias a serem utilizadas, 

desde a época em que dava aula na Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois entendia que seu 

papel de professor surdo era determinante na vida daqueles jovens e adultos. Primeiro por uma 

questão de empatia cultural, linguística e histórica; segundo, por uma questão de compromisso 

com seu ofício de educador emancipador.  

                                                 
37 Registro do diário de campo do pesquisador. 
38 Registro do diário de campo do pesquisador. 
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A partir das narrativas acima analisadas, podemos trazer à reflexão o quanto o curso de 

Letras Libras foi e é um lugar de emancipação e empoderamento profissional dos sujeitos 

surdos. O Letras Libras é um lugar de representatividade, de igualdade e aceitação do surdo. 

Nos tópicos a seguir discutiremos sobre o ensino de Libras como L1 e como L2, a fim de 

identificar elementos relevantes para pensar o processo de ensino de Libras. 

 

8.3 O ENSINO DE LIBRAS COMO L1 

 

Durante longos anos houve um isolamento imposto aos surdos. Durante um período 

foram isolados do convívio escolar, estudavam em salas especiais, depois passaram a estudar 

junto aos ouvintes. No entanto, havia uma negação da língua de sinais e de sua cultura nessas 

instituições, bem como de uma pedagogia visual e da necessidade de adaptação de materiais. 

A Lei nº 10436, de 2002, mais conhecida como Lei de Libras, regulamentada pelo 

decreto nº 5626, de 2005, tem mudado a realidade educacional de surdos no Brasil. Esse 

mecanismo legal abriu espaço primeiramente para uma discussão mais efetiva e significativa 

no que concerne à acessibilidade linguística de surdos. Por conseguinte, viabilizou também a 

abertura contundente de debates e práticas no campo metodológico de ensino de Libras no 

Brasil.  

Essa crescente nos debates sobre acessibilidade e métodos de ensino de Libras para 

surdo trouxe o sujeito surdo para o cerne das discussões. Ele passou a ter espaço para falar sobre 

si e como é possível ocorrer seu processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva de 

centralidade do sujeito surdo nas discussões, Peixoto (2006) destaca que a escola necessita 

aceitar e acolher a Libras como a primeira língua do surdo, assim como sua língua de instrução, 

pois ela precede e viabiliza a aprendizagem da escrita.   

Quanto mais cedo o surdo tiver contato com a língua de sinais em contexto de uso, mais 

facilidade ele terá de se apropriar da escrita de maneira eficaz. Isto é, “[...] a língua de sinais 

instrumentaliza o surdo a interpretar e a produzir palavras, frases e textos da língua escrita, 

assumindo papel semelhante ao que a oralidade desempenha quando se trata de apropriação da 

escrita pelo ouvinte” (PEIXOTO, 2006, p. 208). 

Há discussões voltadas para metodologias empregadas para o ensino de Libras como 

L1. Basso; Masutti e Strobel (2009) explicam que não há uma única metodologia, mas várias, 



141 

 

 

pois não se pode esquecer que existem diferentes identidades39 surdas. Logo, não podemos 

padronizar o sujeito surdo. Escolher a metodologia adequada depende de uma complexa relação 

de elementos individuais e sociais, e o professor deverá ficar atento a essas diferenças (BASSO; 

MASUTTI e STROBEL, 2009).  

Dessa maneira, nossos colaboradores apresentam em suas narrativas a importância da 

Libras como L1 para o surdo, além disso mostram possíveis estratégias de ensino, estratégias 

essas que eles, enquanto professores surdos, utilizam em suas aulas.  

 

“Isso porque aqui, esse curso é próprio da Libras, é próprio da língua natural do surdo, 

a L1 do surdo. O ensino flui em língua de sinais eu aqui ensino e aprendo em língua de 

sinais, quando a turma é de surdos a língua é a mesma, e também eu a uso como método 

para o surdo, pois o surdo é visual assim como sua língua, uso muitos livros com 

imagens, teatros, diversas maneiras, pesquisas no laboratório de informática, e quero 

deixar claro que a cultura surda é assim” (excerto da entrevista com a colaboradora 

NINA).  
 

A sinalização de Nina nos ajuda a entender que, quando as especificidades dos 

estudantes surdos são consideradas, o processo de ensino-aprendizagem flui. A professora nos 

leva ainda a depreender que as imagens são indispensáveis no ensino para surdo, pois como ela 

ainda reitera “a cultura surda é assim”, ou seja, eminentemente visual.   

Nessa mesma perspectiva de Nina, Apolinário, enquanto surda, sabe a real necessidade 

dos seus irmãos de língua, sabe que são visuais e que, independentemente da identidade que 

venham a ter, ele é visual, sendo esse o princípio para a educação de surdos “sempre usar 

imagens”. Isso se dá pelo fato de o surdo ter como língua natural uma língua espaço-visual, 

suas apreensões de mundo ocorrem pelo que veem.  

  

“L1 para alunos surdos eu sempre uso muita imagem, para surdo precisa, precisa 

sempre usar imagens, imagens das mais diversas possíveis, também faço dinâmica, uso 

jogos, faço atividades própria da cultura surda, usando imagens, ícones que fazem 

parte do universo deles como as mãos, porque você sabe, né, surdo é mais visual, surdo 

é visual” (excerto da entrevista com a colaboradora APOLINÁRIO). 

                                                 
39 Para Perlin (1998), as diferentes identidades surdas são bastante complexas, diversificadas. Isto pode ser 

constatado nesta divisão por identidades onde se tem ocasião para identificar outras muitas identidades surdas. Por 

exemplo: surdos filhos de pais surdos; surdos que não têm nenhum contato com surdo, surdos que nasceram na 

cidade, ou que tiveram contato com língua de sinais desde a infância etc. Assim, a identidade surda não é estável, 

está em contínua mudança. Os surdos não podem ser um grupo de identidade homogênea. Há que se respeitar as 

diferentes identidades. São as identidades: a identidade surda política; identidade surda híbrida; identidade surda 

flutuante; identidade surda embaraçada; identidade surda de transição; identidade surda diáspora e identidade 

intermediária.   
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Tanto Nina quanto Apolinário deixam visível a importância do uso de material 

imagético, reafirmando que isso é próprio da cultura surda, é o meio pelo qual vão aprender e 

sistematizar a Libras. Quadros (1997, p. 27) nos revela que “se a língua de sinais é uma língua 

natural adquirida de forma espontânea pela pessoa surda em contato com pessoas que usam 

essa língua e se a língua oral é adquirida de forma sistematizada, então as pessoas surdas têm o 

direito de ser ensinadas na língua de sinais”. 

Corroboramos com Quadros (1997), ao entender que, para além do direito de serem 

ensinadas em língua de sinais, é por meio dela que o surdo terá acesso aos conceitos, ao 

letramento e a conhecimentos que existem na sociedade, e assim desenvolver-se cognitiva e 

intelectualmente. Acrescentamos ainda que o processo de aquisição da L2, no caso do Brasil, a 

língua portuguesa em sua modalidade escrita, só será possível na interação com a L1.  

 

“As metodologias que eu uso com os alunos surdos é a partir de powerpoint com 

imagens, contos, histórias da cultura surda, uso a Literatura Surda, atividades práticas, 

jogos e dinâmicas próprias da Libras, ou seja, eu uso mais materiais visuais, eu gosto 

assim, mais visual porque a cultura surda é assim” (excerto da entrevista com a 

colaboradora APOLINÀRIO). 

 

Outra coisa que podemos destacar nessas narrativas, além da constante afirmação de 

material visual, é o uso de material concreto, personificações, incorporações40 e o 

antropomorfismo41 na elaboração de atividades práticas, como teatro, conversação e dinâmicas. 

 

“Nessa escola eu trabalhava no AEE, os surdos dos interiores vizinhos iam todos para 

lá, eles eram em sua maioria adolescentes, eu dava aula de Literatura Surda, Literatura 

Visual, trabalhava com várias histórias, contos e narrativa usando DVDs diversos. 

Embora eles soubessem Libras, não conheciam a Literatura Surda, então eu passava o 

DVD e eles assistiam até o final, por exemplo, sobre os três porquinhos, passava o 

                                                 
40 O termo incorporação foi utilizado por Baker (1988) para descrever processos sintáticos em que um item lexical 

se combina com outro item lexical para formar um objeto linguístico complexo. Esses processos são tratados por 

Baker como casos de movimento de um núcleo nominal para um núcleo verbal e não como o movimento de 

sintagmas. De acordo com o autor, a incorporação sintática nominal nas línguas naturais se caracteriza pelas 

seguintes propriedades: (i) inversão da ordem linear canônica do verbo e do objeto; (ii) combinação de uma raiz 

nominal com uma raiz verbal, resultando em um verbo complexo; (iii) referência a uma classe genérica ou não 

específica pelo nome incorporado; (iv) incorporação de argumentos internos verbais, instrumentos e/ ou locativos, 

considerados objetos estruturais 
41 O antropomorfismo pode ocorrer na sinalização propriamente dita, mas também envolve as expressões faciais. 

O corpo do sinalizador age como personagem e sua face pode expressar pensamentos e sentimentos, com a direção 

do olhar indicando, em certos momentos, uma mudança de ponto de vista (AMBROZIO; ALENCAR; 

NASCIMENTO; ALBRES, 2018) 
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DVD, depois perguntava a eles sobre cada porquinho, o que cada um deles 

representava, então, eu explicava e interagia com eles e havia naquele momento de 

troca de saberes, uma empatia entre a Literatura e a vida deles. Eles apresentavam 

teatro também, essas eram algumas das estratégias que eu utilizava com eles e assim 

eles iam se desenvolvendo” (excerto da entrevista com o colaborador FERREIRA). 
 

Assim como Apolinário, Ferreira utiliza o teatro, a Literatura visual e a Literatura surda, 

numa perspectiva de Cândido (2011, p. 174), a qual entende a Literatura como todo tipo de 

“manifestação universal de todos os homens em todos os tempos”. Ele ainda acrescenta que 

não há quem possa viver sem a Literatura, pois ela humaniza o homem. A partir da dela 

podemos sentir, viver, imaginar, fabular e se reconhecer. A Literatura surda, é voltada cultural 

e linguisticamente para o universo surdo e, normalmente, não é em casa que os surdos têm 

acesso a esse tipo de Literatura. 

O surdo se reconhece, conhece sua história também a partir da Literatura surda. Dessa 

maneira, é um método para aprender a Libras, sobre a Libras, identidade e cultura. Esse 

reconhecimento, que podemos tratar aqui como representação cultual e identitária, causa uma 

empatia por parte dos alunos, produzindo um efeito positivo que é o desejo de aprender e a 

certeza de que ele não está só.  

 

“Enquanto minhas estratégias de ensino ela varia de acordo com os alunos, se for uma 

sala de alunos surdos primeiro eu observo o nível de Libras e de português deles, a 

depender do nível, para facilitar, eu começando usando o teatro. Por exemplo, quando 

eu chego cumprimento a todos, percebo que os surdos ficam atentos e de certa forma, 

espantados, digo que sou surdo, pergunto a cada um se é surdo, percebo que eles ficam 

envergonhados em dizer que sim. Então para facilitar a interação entre nós me 

caracterizo e começo a dramatizar, numa tentativa de desinibi-los, projeto algumas 

imagens pergunto o que eles estão vendo e a partir dos gestos que eles utilizam, vou 

adaptando para a língua de sinais, porque como vocês sabem, a Libras é visual, e as 

imagens ajudam aos surdos na aquisição do conhecimento e da própria língua, o uso 

de classificador também ajuda no entendimento do conteúdo e da língua. Se usarmos 

muito a escrita, seja no quadro ou em textos, sinto que há muitas barreiras, 

principalmente no ensino da L1. O ensino da L1 precisa ser mais visual” (excerto da 

entrevista com o colaborador FERREIRA). 

 

Esse trecho da narrativa de Ferreira nos presenteia com um manual de como ter um 

primeiro contato com uma turma de alunos surdos. É muito interessante perceber o zelo que o 

nosso colaborador tem em primeiro perceber o nível linguístico da turma, tanto em língua de 

sinais como em língua portuguesa. Se necessário, faz teatro, se identifica enquanto sujeito 

surdo, objetivando estreitar os laços, romper as barreiras da timidez e aproximar os alunos 
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surdos para outra realidade, utiliza gestos, para aos pouco ir adaptando para a Libras e faz uso 

da escrita para irem se apropriando da língua portuguesa.  

Essas estratégias utilizadas por Ferreira nos ensinam que mudar a realidade no processo 

de ensino do sujeito surdo se trata de atos de entendimento, aceitação, compreensão e empatia 

por esse sujeito. Quando o professor reconhece a Libras, a cultura surda e o sujeito surdo, cria-

se uma relação horizontal, uma relação de troca de saberes e experiências, corrobora com o 

discurso de Freire (2007, p. 16): “A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz 

parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 

boniteza e da alegria”. Em outras palavras, faz parte do belo e alegre processo de ensino, o 

processo de busca, de busca para a aceitação, compreensão e empatia pelo sujeito surdo.  

“A L1 é natural, é a própria Libras e a aprendizagem de Libras para surdo é natural é 

fácil, é a língua dele. Por exemplo, quando trabalho com fundamentos da educação de 

surdos, eu explico, eu narro sobre a educação de surdos, eu falo de toda trajetória 

dolorosa dos surdos, na hora, os surdos sentem empatia por isso, e afirmam que essa 

também é a história deles hoje, não é só um fato que ocorreu é um fato que ocorre, para 

os surdos é uma questão de identificação com sua própria história, é um entendimento 

que não foi, nem é uma experiência só dele, mas de todos os surdos. Essa fluidez ocorre 

primeiro porque eu falo na língua do surdo, e segundo porque eu falo sobre fatos da 

vida do surdo” (excerto da entrevista com a colaboradora NINA). 

 

“Eu me esforçava muito para levar conteúdos que fosse de interesse de todos, mas como 

recurso metodológico de maneira geral era o uso maior de imagens, também uso de 

material concreto e teatro, quando eu percebia que ainda assim não eu não conseguia 

despertar interesse deles, narrava para eles por meio de teatro a minha história 

enquanto ser surdo, com o objetivo de que eles se vissem, sentissem empatia pela minha 

história, entendessem que a dificuldade deles também já tinha sido a minha. Então, eu 

percebia que os que se interessavam em aprender ajudavam aos outros que estavam um 

pouco mais atrasados, na verdade, eu tentava fazer uma aula mais interativa possível, 

e com o tempo eu percebia que eles iam gostando e se interessando e interagindo mais 

nas aulas, e é como se a cabeça deles fossem se abrindo para o conhecimento e todas 

as atividades e apresentações eram em língua de sinais” (excerto da entrevista com o 

colaborador FERREIRA). 
 

Nina e Ferreira ratificam o elemento que podemos considerar como relevante para 

pensarmos o ensino de Libras como L1 por professores surdos: a empatia. Em todos os trechos 

até aqui apresentados, nossos colaboradores trazem como elementos algumas coisas, como 

material visual, teatro, adaptação de material, jogos, dinâmicas, a Literatura surda e, por fim, a 

empatia. Destacamos a empatia porque historicamente, como vimos em capítulos anteriores, os 

surdos foram segregados, posteriormente inseridos, mas não incluídos de fato e de verdade.  
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Com os avanços dos dispositivos legais, com os surdos no centro das discussões e a 

disseminação da Libras, os surdos entraram em espaços outrora não pertencentes a eles, como 

a sala de aula. Dessa maneira, por terem experimentado a ausência de todos os tipos de 

acessibilidade durante o período de escolarização, hoje, no papel de professores, sabem 

exatamente como os seus alunos se sentem ao ingressarem em espaços institucionalizados.   

Logo, a representatividade e a empatia são os principais elementos que podemos 

destacar neste tópico. Representatividade porque os surdos em processo de escolarização ou 

formação docente veem em seu professor surdo um modelo, uma resposta positiva de seu 

esforço. Ele sabe que pode continuar porque haverá um lugar para chegar. E a empatia porque 

os professores estão em uma linha horizontal no ensino, entendem que seus alunos só precisam 

de quem lhes dê a mão e diga: “Eu sei o que você sente, eu estou no seu local de fala, conte 

comigo, caminharemos juntos a partir daqui”.  

Fundamentadas nas narrativas do capítulo cinco, percebemos o quanto a comunidade 

surda é unida e se fortalece diante das dificuldades. Ensinar Libras para outros surdos torna-se 

um ato de libertação, o sentido de ensinar é ressignificado diariamente, a cada avanço, a cada 

descoberta, a cada novo sinalizar. Ensinar passa a ser uma fonte inesgotável de descobertas. No 

próximo tópico discutiremos sobre o ensino de Libras como L2, analisaremos quais são os 

sentidos que eles atribuem a ensinar Libras para ouvinte.  

 

8.4 O ENSINO DE LIBRAS COMO L2 

 

Como já discutimos anteriormente, a história da educação de surdos foi marcada por 

vários fatos danosos e outros bem positivos. Estreitando nosso universo de discussão, no que 

diz respeito a essa educação aqui no Brasil, a principal conquista foi a Lei nº 10436, de 2002, 

regulamentada pelo Decreto nº 5626, de 2005, que reconhece e regulamenta a língua de sinais, 

por conseguinte, tornou-se exigência a inserção da Libras como disciplina obrigatória nos 

cursos de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia, assim como optativa nos demais cursos de 

Ensino Superior (BRASIL, 2005).  

Dessa maneira, foi introduzida em todas as Instituições de Ensino Superior (IES) a 

disciplina de Libras nas grades curriculares, promovendo o diálogo, ainda que modesto, entre 

dois universos: o universo ouvinte e o universo surdo. Nesse diálogo há uma carga de 

subjetividade histórica, social e cultural, pois duas línguas de modalidades distintas, a língua 

portuguesa, oral-auditivo, e a Libras, espaço-visual. Uma majoritária e hegemônica e a outra 
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minoritária e estigmatizada. Além disso, seus usuários passaram a conhecer e a experimentar 

esses universos tão distintos.  

Essas experiências e distinção são necessárias, pois a todo momento em que nos 

deparamos com o processo de ensino-aprendizagem de ambas nos deparamos também com um 

público-alvo diferente, com estratégias de ensino diferentes, com dificuldades e expectativas 

diferentes. Destacamos ainda que o ensino de Libras ultrapassa o que se entende por ensino de 

língua. Atrelado ao ensino dela está o descobrir e reconhecer o mundo surdo com suas 

particularidades e cultura, além de se ressignificar enquanto sujeito aprendente.  

Diante dessas discussões, ainda podemos refletir sobre algumas questões relacionadas 

ao ensino de Libras como segunda língua, são elas: como o ensino em língua de sinais por um 

professor surdo pode influenciar o aluno ouvinte no que diz respeito ao olhar sobre o sujeito 

surdo? Como se caracteriza o ensino de Libras por professores surdos? Quais estratégias 

utilizadas pelos docentes surdos? Lembramos que esse ensino de língua de sinais como L2 está 

voltado para o ensino-aprendizagem de Libras para ouvintes. 

 

“Nessa disciplina, minha principal estratégia é fazer a comparação da gramática da 

Libras com a gramática do português. Faço isso usando a escrita própria do surdo e 

traduzindo para gramática formal do português, pois os alunos que serão futuros 

professores precisam conhecer a escrita, o vocabulário e as escolhas linguísticas do 

surdo” (excerto da entrevista com a colaboradora SILVA). 

 

Silva corrobora em sua narrativa com o fato de a língua de sinais ter um sistema 

gramatical próprio. Dessa maneira, a construção do pensamento se difere dos ouvintes, a 

maneira como os surdos escrevem ou sinalizam não é estruturalmente equivalente à dos 

ouvintes. É importante que, ao se ensinar Libras, essas diferenças sejam apresentadas de 

maneira prática, a fim de que os discentes tomem conhecimento de como se estrutura o discurso 

do sujeito surdo.  

 

“Nós professores já formados, ou intérpretes, ou qualquer pessoa, pode ser doutor, 

nunca vai saber 100% o que o surdo escreve, porque não é a língua de fato do surdo, é 

uma L2, se fosse na Libras, daria para entender 100%, mas a escrita não dá para ter 

total certeza, só hipótese. Então, minha estratégia é trabalhar substantivo, adjetivo, 

advérbio, pronome, artigo e verbo na escrita própria do surdo. Eu começo separando 

por categorias, objetivando fazer a tradução escrita própria do surdo, para saber 

quantos substantivos, quais são os tipos, se é pessoa, se é animal. Saber quais são os 

verbos, se está no passado, presente ou no futuro. Saber os adjetivos, o que significam, 
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saber se é de qualidade, ou de qualquer outra coisa” (excerto da entrevista com a 

colaboradora SILVA). 
 

Percebemos o cuidado de Silva ao trazer para os alunos não só a língua na modalidade 

sinalizada, mas também a construção textual dos surdos, como eles organizam seus 

pensamentos no português escrito, pois embora eles aprendam o português na modalidade 

escrita, haverá dificuldades em escrever. Essa estratégia utilizada por Silva pode ser 

considerada como um elemento para se pensar o ensino de Libras como L2, pois aprender 

Libras não consiste apenas aprender a língua sinalizada, mas como o surdo a compreende e faz 

uso dela, se apropriando também da cultura escrita do indivíduo surdo.  

Ainda nessa perspectiva de ensino de Silva, analisemos o processo inverso, pois Silva 

nos mostrou quais estratégias são utilizadas para ensinar a escrita de surdos para ouvintes. E, 

quando os ouvintes precisam construir o pensamento na estrutura da Libras? Ressaltamos que 

a língua materna do ouvinte é a portuguesa (no caso do Brasil), e estes estão em contato 

constante com ela. No entanto a língua natural do surdo é a língua de sinais (Libras, no caso do 

Brasil). Quando os alunos se interessam em aprender Libras, eles sentem um choque cultural, 

gramatical, lexical e semântico, pois há certa dificuldade por parte dos ouvintes de construir 

estruturas gramaticais que não se encontrem vinculadas à língua portuguesa. Também se 

constata que: o Português e a Libras são línguas nacionais oficialmente, mas há dificuldade de 

aceitar a Libras como uma língua nacional (COSTA, 2010, p. 48). 

 

“E para melhorar o ensino de Libras para ouvintes e surdos é importante ter 

professores formados em Letras Libras usando a língua de sinais dentro da sala de 

aula, fazendo uma provocação, dessa maneira haverá um choque linguístico, um 

choque cultural, pois em sua maioria sua maioria os alunos não sabem língua de 

sinais” (excerto da entrevista com a colaboradora SILVA). 

 

Silva ainda reforça a importância da formação acadêmica dos professores e o uso 

constante da Libras, numa tentativa de estimular o máximo possível a apropriação da Libras em 

seu contexto de uso. No entanto, essa não é a única estratégia que é utilizada pelos professores 

surdos. 

 

“Já o aluno ouvinte, que no caso é o ensino de L2, começo como se fosse um curso 

básico. Ensino o alfabeto, ensino a diferença de mímica, gesto e a Libras, a importância 

do uso de classificadores. Mas no caso dos ouvintes eles não precisam tanto de imagens 

quanto o surdo, surdo é visual e precisa muito desse apoio visual, o ouvinte não. A 
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partir das palavras já dá para ensinar os sinais e os contextos de uso. De maneira geral, 

é assim que os ouvintes aprendem Libras [...] eu ensino um sinalário de comunicação 

básica, prática de diálogos, ouvinte com ouvinte, mas falando em Libras, para que eles 

não se sintam envergonhados, ao contrário, pratique mais. Também faço atividades 

com imagens em Libras para que eles digam qual é o sinal daquelas imagens, acredito 

que isso seja uma forma deles praticarem também, peço para eles fazerem teatro 

adaptado para cultura surda. Tudo isso na tentativa deles praticarem ao máximo a 

língua de sinais” (excerto da entrevista com a colaboradora APOLINÁRIO). 
 

Apolinário nos apresenta outras estratégias. Ela começa pelo alfabeto, apresenta as 

diferenças conceituais de mímica, gestos e sinais, pois ainda há muitas dúvidas por parte dos 

ouvintes sobre as distinções conceituais e de uso desses três tipos de uso corporal.  

 

“No tocante ao ensino de Libras como L2, que é Libras para ouvinte, não pense que é 

só entregar o material e pedir para traduzir para o português não. Nesse caso, também 

utilizo teatro, mímica, mas mostrando que as diferenças entre mímica, gesto e Libras. 

Pergunto se eles já tiveram contato com outros surdos antes ou se conhecem alguma 

associação de surdos, a partir disso, eles apresentam suas experiências mesmo com 

gestos, mas dá para entender e ir construindo uma relação de interação comigo 

enquanto professor e com a língua. Eles vão entendendo o valor da língua, entendendo 

que a Libras é a língua oficial dos surdos, vão compreendendo e se adaptando no uso 

da Libras, quando eles internalizam de alguma maneira a língua e tem o mínimo de 

conhecimento, vamos praticando com diálogos e conversações” (excerto da entrevista 

com o colaborador FERREIRA).  
 

Assim como Apolinário, Ferreira tem o cuidado de esclarecer as diferenças entre 

mímica, gesto e a língua de sinais, utiliza como método teatro, interagindo e descontraindo o 

processo de ensino de outra língua que em muito se difere da língua portuguesa. Ferreira ainda 

reforça que o processo de ensino de Libras como L2 não consiste só em fazer traduções, mas 

também de viver experiências pertencentes ao universo surdo para se apropriar da língua e da 

cultura.       

Uma vez que ainda há estigmas sobre a língua de sinais no que diz respeito ao 

entendimento do ouvinte sobre a Libras como nos mostra Gesser (2012, p. 69), “seria mais fácil 

se a LIBRAS fosse uma versão sinalizada do português”. Percebemos nessa afirmação que 

existe ainda muito desconhecimento sobre as línguas de sinais, uma pessoa entrevistada por 

Gesser (2012, p. 69-70)relata que:  

 

[...] Na época que eu busquei este curso, eu nem sabia que a LIBRAS era língua. Eu 

sempre pensei que fosse aquela coisa de fazer o alfabeto manual sabe? Igual uma 

língua portuguesa falada no ar... Depois entendi que são duas línguas diferentes, mas 



149 

 

 

mesmo assim me pergunto se não seria mais fácil para todos se a LIBRAS fosse uma 

versão sinalizada do português, afinal estamos no Brasil, né?. 

 

Corroboramos com Gesser (2012), pois verificamos que ainda há um desconhecimento 

linguístico por partes dos ouvintes, ainda há um discurso hegemônico e preconceituoso. 

Acreditamos não ser intencional, mas naturalizado. É como se pelo fato de a Libras ser 

brasileira, necessariamente carrega em si marcas da língua portuguesa, não há uma noção 

histórica da língua ou luta dos surdos. Gesser (2012) acrescenta ainda que alguns de seus 

entrevistados falam que já viram colegas sinalizando e oralizando o português ao mesmo tempo, 

o que gramaticalmente é incompatível. Alguns ouvintes precisam de mais exposições a 

LIBRAS, em seu contexto de uso, pois insistem em fazer um “português sinalizado” (GESSER, 

2012). 

 

“Convido outros surdos, para que eles tenham empatia pela história do surdo, eles, os 

ouvintes, entendam as limitações e condições de ensino os surdos passam e são 

submetidos, faço isso para que eles entendam que embora sejamos surdos temos 

histórias e características diferentes enquanto indivíduos, mas temos muitas 

semelhanças enquanto sujeitos surdos. Outro objetivo de convidar outros surdos era 

para eles entenderem que faz parte da língua de sinais o uso do corpo, das expressões 

faciais devido ao fato de ser uma língua visual, dessa forma eles, os ouvintes, vão se 

acostumando e deixando de usar o português sinalizado e vai adaptando para a Libras, 

por ser a língua natural dos surdos. Eu sei, eu entendo que é difícil para o ouvinte, 

porque a língua natural dele é oral auditiva e em sua maioria tem pouco contato com 

surdos. Mas pode aproveitar que aqui têm surdos e pode interagir conosco e praticar, 

para no futuro melhorar a sinalização” (excerto da entrevista com o colaborador 

FERREIRA) (Grifo nosso). 

  

É partindo da premissa de Gesser (2012) que Ferreira convida outros surdos a estarem 

com ele nas aulas de ensino de Libras para ouvinte. Ferreira entende que não é fácil uma 

aquisição linguística e cultural, sabe que é um processo. E durante esse processo é relevante 

que os ouvintes conheçam a história dos surdos para assim entender que não se trata de uma 

adaptação do português ou outra modalidade da língua portuguesa, mas uma outra língua com 

outras influências históricas e culturais. 

 

“No tocante ao ensino de L2 para ouvintes, eu comecei como instrutor na escola 

municipal na cidade de Bayeux, este é o sinal, eu trabalhei cinco anos lá no curso de 

Libras. O curso de Libras tinha como objetivo ensinar Libras para familiares, 

professores entre outros, então eu ensinava Libras básico, intermediário e avançado. 

Na época eu fazia rodas de conversas, explicava sobre as barreiras comunicacionais 
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que eu encontrava, nesse momento tentava colocá-los em meu lugar, pedia para eles 

me perceberem enquanto surdo, mas também pedia para que eles não se apavorassem 

que eu iria fazer de tudo para que entendessem a Libras, faria teatro expressões faciais 

e corporais, ainda assim eu percebia que eles não entendiam muito bem algumas coisas, 

eu fazia a datilologia, e mesmo assim eles não entendiam. Mas eu insistia interagia de 

outras formas, usava recursos visuais de imagens, teatros, apresentações e pedia para 

eles praticarem. Era muito difícil, alguns tinham os dedos duros, não conseguiam 

sinalizar bem, mas todos dias em contato com os surdos que eu convidava das 

associações de surdos, os surdos falavam de suas vidas e experiências. E, nessas visitas 

e apresentações eles iam aprendendo e entendendo a realidade social e linguística do 

surdo” (excerto da entrevista com o colaborador FERREIRA). 
 

Mais uma vez Ferreira dá uma aula de empatia. Quando ainda não era professor do 

magistério superior, nos cursos de Libras, em suas rodas de conversas, fazia seus alunos 

refletirem sobre sua história de dificuldade e barreiras linguísticas, fazendo-os entender que 

embora parecesse ser apavorante, poderia ser um momento de ressignificar o processo de 

aprendizagem e os sentimentos de empatia, compreensão, determinação e força de vontade, 

pois esses eram os sentimentos que permearam o período de escolarização de Ferreira.  

Além da empatia e teatro, Ferreira ainda utilizava materiais visuais para que os alunos 

entendessem e de alguma forma interagissem com ele. Ferreira percebia ainda que algumas 

limitações não se tratavam apenas de conceitos ou não compreensão da sinalização dele 

enquanto professor, mas de execução dos sinais por parte dos alunos. Como era algo novo para 

alguns deles, “os dedos eram duros”, logo precisavam de um esforço maior para executar os 

sinais.  

Podemos destacar ainda a função social desses cursos ministrados por Ferreira. Os 

cursos eram ministrados para familiares e professores de surdos, o que podemos inferir que o 

objetivo dos cursos era socializar com os surdos, pois muitas vezes eles não encontram em casa 

ou na escola pessoas que façam uso da Libras, o que ocasiona um isolamento familiar e escolar 

dos sujeitos surdos.  

Essa preocupação de sanar as barreiras linguísticas existentes entre os que cercam os 

surdos não pertence apenas a Ferreira, mas se estende à comunidade surda, por entender o valor 

da autonomia social, que nesse caso pode ser significativamente melhorada com a expansão, 

difusão e uso da língua de sinais.  

 

“As universidades precisam abrir extensões gratuitas, mas percebo que algumas 

universidades não abrem essas extensões gratuitas para o público externo, só para os 

alunos da própria instituição. Mas se as pessoas não estudarem como vão aprender 
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Libras? Só se pagarem? Mas, algumas pessoas não têm condições para isso. As 

universidades precisam ter flexibilidade, além disso, permitir que os técnicos e os 

demais professores possam participar desses cursos, é apenas uma hora duas vezes por 

semana, até porque não são cursos profundos, são cursos básicos, com objetivo 

primordial de sanar algumas dificuldades linguística” (excerto da entrevista com a 

colaboradora SILVA). 
 

Silva entende que as universidades têm um papel fundamental na formação básica dos 

ouvintes no que diz respeito a Libras. Não se trata apenas de ter um curso superior em Libras, 

mas de ofertar como extensão cursos gratuitos de língua de sinais. Pois “se as pessoas não 

estudarem como vão aprender Libras?”. 

Diante das narrativas aqui analisadas, encontramos alguns elementos importantes em 

relação ao processo de ensino de Libras como L2 por professores surdos, são eles: materiais 

visuais para se fazer a relação sinal-palavra, teatro, alfabeto manual, sinalários, comparações 

gramaticais, o uso de gestos, mímicas e sinais, sendo todos esses elementos materiais e 

palpáveis.  

Contudo, não foi isso que nos chamou a atenção, mas o fato de eles se sentirem 

responsáveis por uma educação de qualidade, embora tenham sofrido por não terem 

experimentado a acessibilidade durante a maior parte do período de escolarização, não se 

tornaram professores querendo que seus alunos ouvintes se sintam excluídos e/ou 

envergonhados por não conseguirem sinalizar corretamente ou por fazerem português 

sinalizado. Ao contrário, os professores surdos entendem que os sujeitos mesmo sendo ouvintes 

não são homogêneos, não seguem o mesmo padrão de aprendizagem, mas precisam ser 

inseridos na cultura e no universo surdo para entenderem a complexidade e a beleza dele. Essa 

inserção não objetiva tornar os ouvintes iguais aos surdos, mas levá-los a entenderem que o fato 

de os surdos não aprenderem como os ouvintes, não significa que sejam incapazes de aprender, 

de ser, sentir, fabular, sonhar e, acima de tudo isso, incapazes de ensinar. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Figura 9 – Butterfly Puddling 

 

 
 

Fonte: DUPOR, Susan (2011)42.  

                                                 
42 DUPOR, Susan. Butterfly Puddling, 2011. Disponível em: https://culturasurda.net/2011/12/12/susan-dupor/. 

Acesso em: 1º jun. 2018. 
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Para abrir nossas considerações finais, apresentamos uma imagem intitulada de 

“Butterfly Puddling” (poça de borboleta), de Susan Dupor, artista plástica surda e professora 

de surdos estadunidense. Normalmente, em suas pinturas predominam as mãos, os gestos e 

sinais, tentando aproximar as pessoas de sua experiência com a surdez. 

Escolhemos essa imagem por nos remeter ao processo de metamorfose das borboletas. 

Fazendo uma analogia do processo de transformação das lagartas em borboletas, que em um 

dado momento da vida se arrasta e em outro momento voa livre, voa leve, colorindo os espaços 

onde pousa e os olhos de quem a admira. Os surdos já passaram por momentos de 

“rastejamento” em busca do direito de ter e fazer uso de sua língua, mas o tempo passou e, 

assim como as borboletas, eles agora podem ser livres para sinalizarem, “voarem” através da 

sua língua e encherem nossos olhos com a leveza do balé das mãos sinalizando. Que embora 

seja leve o sinalizar dos sujeitos surdos, eles trazem em suas mãos uma carga subjetiva da 

história, da força e da resistência do seu povo.  

O processo de transformação das borboletas metaforicamente comparado com a história 

dos surdos também pode ser comparado a nós, ao longo desta pesquisa, pois desde o princípio 

vem sendo um processo de ensino-aprendizagem, de encontro de si e do outro, um processo de 

construção, de ressignificar, de refletir, ou seja, de nos transformarmos.  

Esse processo de transformação começou a se materializar no capítulo A ostra que não 

for ferida não produzirá pérola: o processo de um recomeço, ao realizarmos uma escrita sobre 

nossas próprias experiências, nosso encontro com o objeto de pesquisa, procurando considerar 

um dos princípios ontológicos da pesquisa (auto)biográfica, dando uma história à nossa vida 

através da escrita de nossa autobiografia (DELORY-MOMBERGER, 2008). Conversamos com 

as nossas memórias, refletimos sobre nossa trajetória pessoal, acadêmica e profissional, 

revelando a necessidade de um recomeço constante.   

As conversas com os diversos autores foram imprescindíveis para o amadurecimento de 

alguns conceitos, entendimento de outros e aprendizado de novos. Dessa maneira, em Ser surdo: 

reflexões sobre o percurso histórico da educação de surdos, Costa (2010); Lima (2015); entre 

outros nomes, nos conduziram a um passeio na história do surdo por diferentes períodos, lugares 

e perspectivas. Já Lacerda (1998); Goldfeld (2002); dentre ouros teóricos, nos mostraram as 

diferenças nos métodos de ensino para surdo numa perspectiva oralista e de comunicação total, 

fazendo-nos entender que ambos os métodos não obtiveram êxito por tentar enquadrar os 

sujeitos surdos em padrões ouvintistas.  



154 

 

 

Ao discutirmos sobre educação inclusiva, nos debruçamos em vários dispositivos legais, 

os quais se mostraram fundamentais para o acesso e permanência das pessoas com deficiência 

ao ensino sistematizado, além disso, foram essenciais para que os surdos tivessem espaço para 

falar sobre si e sobre como eles aprendem, dando início às discussões sobre bilinguismo.  

Assim, a partir da perspectiva de Lacerda (1998; 2007); Lodi (2004); Lodi e Lacerda 

(2014), Quadros (1998; 2015); Gianini (2012) e outros, apontamos o bilinguismo não só como 

o método, hoje, mais eficiente na educação de surdos, mas também uma representação e 

empoderamento político-social e cultural. 

Nesse percurso teórico sobre a história e a educação de surdos, sentimos a necessidade 

de dialogar sobre o ensino de Libras no Ensino Superior e a formação de professores na 

modalidade presencial e na modalidade a distância. No que concerne ao ensino de Libras no 

Ensino Superior, percebemos o quanto as leis de inclusão avançaram e oportunizaram aos 

surdos o uso da sua língua. Após a aprovação da lei de Libras e a sua regulamentação a partir 

do Decreto nº 5626, de 2005, foi incluída nas grades curriculares nos cursos de licenciatura, 

pedagogia e fonoaudiologia a disciplina de Libras como componente curricular obrigatório, que 

acarretou uma demanda significativa de professores formados em Libras.  

Essa demanda fomentou a criação e expansão do curso de nível superior em Libras na 

modalidade presencial e a distância com os títulos de bacharelado e licenciatura. Dessa maneira, 

após um cuidadoso levantamento e descrição sobre esses cursos, percebemos ter sido relevante 

por ter traçado um possível perfil de nossos colaboradores, visto que eles são de idades bem 

distintas. Consequentemente, períodos de escolarização diferentes e, logo frequentaram espaços 

escolares e formativos distintos. 

Para constituição do corpus da nossa pesquisa, utilizamos as narrativas de cinco 

professores surdos que atuam com o ensino de Libras no curso de licenciatura em Libras de 

uma universidade pública no interior do sertão potiguar sobre os sentidos que eles atribuem a 

ensinar no curso em que atuam. Foram realizados cinco encontros individuais e alternados, de 

acordo com a disponibilidade de cada professor, nos quais foram realizadas entrevistas 

narrativas sinalizadas, respeitando a L1 dos colaboradores da pesquisa. 

No tocante às análises, traduzimos e transcrevemos as entrevistas em duas modalidades, 

em português escrito, a L2 do surdo, e em Glosa43, primeiramente em respeito à sinalização dos 

                                                 
43 Glosa é uma palavra grafada com letras maiúsculas que corresponde a uma possível tradução para o português. 

Nos estudos de Libras, a transcrição é algumas vezes chamada de simplificada ou sistema de notação por palavras 
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nossos colaboradores, visto que no processo de tradução para o português, pode ter se perdido 

algum valor semântico e cultural da Libras.  

Após tradução e transcrição das entrevistas, utilizamos o princípio de Jovchelovitch e 

Bauer (2002), que consiste em um processo de análise temática para construir um referencial 

de codificação do texto. Após as reduções progressivas das transcrições, elaboramos quatro 

eixos e quatorze categorias, almejando evidenciar cada experiência e etapa vivida e narrada 

pelos nossos colaboradores. Ressaltamos que não pretendemos engessar as falas sinalizadas dos 

professores nas categorias e eixos criados, no entanto por um princípio teórico e metodológico 

buscamos um melhor entendimento do que foi sinalizado.     

O primeiro eixo criado a partir das falas sinalizadas dos professores foi Família: uma 

história de resistência. Nele percebemos a importância da família na vida do sujeito surdo; o 

quanto ela é determinante para a formação social e acadêmica desses sujeitos. Percebemos 

também que não só a família consanguínea é importante, mas também há outros laços que são 

tão importantes quanto o laço sanguíneo, a saber, a Libras, a cultura surda, a identidade surda, 

a associação de surdos, todos esses elementos formam a comunidade surda, formam a família 

de língua. Embora essas duas famílias desempenhem papéis distintos, são indispensáveis para 

a formação enquanto sujeito em toda a complexidade e subjetividade do indivíduo surdo. 

No segundo eixo, inferimos sobre o processo de escolarização e formação acadêmica 

dos professores surdos, Da escola para universidade: narrativas de um caminhar. Ele nos fez 

refletir antes de qualquer coisa sobre o nosso papel enquanto professor, enquanto educador, 

enquanto responsáveis por sonhos do outro, o aluno. O processo de escolarização dos nossos 

colaboradores, mesmo em períodos diferentes, foi marcado por experiências de silenciamento, 

exclusão, estagnação social e educacional, esvaziamento e humilhação.  

A escola não se apresentou aos nossos colaboradores como um lugar agradável, que 

proporciona aprendizagem e fomenta sonhos, mas antes como um lugar vazio de significado e 

de entendimento. Mas, isso não foi o suficiente para interromper os sonhos dos professores 

surdos, pois eles ultrapassaram a linha da impossibilidade; incapacidade; do não saber e/ou 

poder entrar na universidade. Na universidade eles tiveram experiências de interação, 

oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, acadêmico e social, de respeito às 

                                                 
(FELIPE, 1998; FINAU, 2004), pois as palavras de uma língua oral são usadas para representar um sinal de forma 

aproximada (PAIVA, et al. 2016). 
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suas especificidades, de entendimento e libertação. Nesse lugar “aprenderam de verdade”, 

tiveram o prazer de estar junto com seus pares em comunhão e em conscientização.  

No terceiro eixo discutimos sobre a importância da Libras, a partir do Desvelar das 

mãos: a Libras como mediadora do conhecimento. Reservamos um eixo só para falar da Libras 

por ser o maior símbolo, o maior motivo de orgulho do povo surdo, pois durante muito tempo 

eles foram impedidos de ter uma língua natural, depois impedidos de usar uma língua que lhes 

fosse natural. A Libras faz parte da cultura e da identidade do povo surdo brasileiro. Quando os 

surdos têm acesso a língua de sinais conseguem desenvolver-se intelectual e socialmente. 

Corroboramos essa afirmação à medida que os eixos foram surgindo das narrativas. A Libras é 

para o surdo uma libertação, uma emancipação linguística e cultural, é o meio mais 

democrático, viável e legal para o avanço social, cognitivo e acadêmico dos surdos. 

No quarto e último eixo sobre Estigmas desfeitos: profissão e práticas de ensino, 

compreendemos que todas as experiências narradas pelos colaboradores em seus períodos de 

escolarização e formação docente potencializaram o sonho pela docência, de permitir o acesso 

a outros surdos do mesmo direito, direito de idealizar uma profissão, de sair do cativeiro do 

silenciamento para a liberdade das mãos que sinalizam anseios e realizações. Ou seja, as 

experiências na vida dos surdos os formaram e os transformaram, conduzindo-os para a 

profissão docente. Profissão de formar e transformar, de mudar a história de outros a fim de que 

esses outros se orgulhem, se empoderem e se emancipem profissionalmente, assim como eles. 

Ainda na mesma perspectiva do quarto eixo, percebemos que não foi fácil o caminho 

percorrido até a chegada ao mercado de trabalho. Foram muitos desafios superados que hoje 

são motivos de orgulho e empoderamento, de entendimento de que a universidade é, sim, um 

espaço para ser ocupado por surdos, que o curso de Letras Libras é um espaço de 

representatividade, equidade e aceitação do indivíduo surdo. Dessa maneira, é no Letras Libras 

que os surdos podem ensinar sua língua através dela. Eles a ensinam como primeira língua para 

surdos e como segunda para os ouvintes. 

No que concerne ao ensino de Libras como L1, destacamos alguns elementos didático-

pedagógicos, como material visual, livros com muitas imagens, o uso da Libras, jogos visuais, 

teatros, material voltado para a Literatura surda, entre outros, porém há outros elementos que 

fazem do ensino de Libras em L1 um momento dialético e significativo, são eles: a empatia do 

professor surdo pelo aluno surdo, pois o professor, exatamente como o seu aluno, sabe como se 

sente ao ingressar em espaços institucionalizados; a horizontalidade no ensino causado pela 
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empatia e a representatividade que o professor surdo tem para o aluno surdo. Quando um aluno 

surdo tem um professor surdo, entende que aquele espaço e/ou papel pode um dia ser dele. 

No tocante ao ensino de Libras como L2 para ouvintes, percebemos a partir das 

narrativas alguns elementos, como: teatro, alfabeto manual, relação palavra sinal, sinálarios, o 

uso de gestos, mímicas e sinais, comparações gramaticais, entre outras coisas. Mas, assim como 

no ensino de Libras como L1, o que mais nos toca são os elementos imateriais, são os elementos 

subjetivos, como o compromisso pela educação de qualidade, a responsabilidade assumida no 

processo de ensino-aprendizagem do aluno ouvinte, o desejo de que o aluno ouvinte 

experimente do universo surdo a fim de conhecer melhor a língua e a cultura do povo surdo.  

Dessa maneira, nossos colaboradores percebem o sentido de ensinar como um ato de 

resistência político, ideológico, cultural e emancipador, pois até um dado momento da história 

eles não tinham direito sequer à vida, e com o tempo conquistaram alguns direitos. De todos os 

direitos alcançados, o mais importante para eles é o de ter uma língua oficializada, disseminada, 

estudada e ensinada.   

Ao retomarmos nosso objetivo geral, que consiste em analisar os sentidos que os 

professores surdos atribuem a ensinar no curso de licenciatura em Letras Libras a partir de suas 

narrativas (auto)biográficas, podemos afirmar que o alcançamos, pois conhecemos modos de 

sentir e viver de professores surdos, enquanto sujeitos sociais e educadores. Para eles, ensinar 

Libras proporciona autonomia intelectual, profissional, satisfação, orgulho, honra, 

empoderamento, portanto, sentem que são livres e emancipados cultural, linguística, acadêmica 

e profissionalmente quando fazem uso de sua L1 livremente.  

As entrevistas narrativas sinalizadas com nossos colaboradores permitiram a nós, 

pesquisadores, e a eles, colaboradores, experimentar estabelecer relações “entre viver e narrar, 

ação e reflexão, narrativa, linguagem, reflexividade autobiográfica e consciência histórica, 

como tão bem expressou Passeggi, (2011, p. 2-3). O que aprendemos nesse processo? 

Aprendemos mais sobre nós mesmos, o outro, aprendemos que os surdos, embora por motivos 

variados, rejeitassem a escola por ter sido um lugar que os oprimiu, que os silenciou e ignorou, 

mostraram as estratégias de sobrevivência e o interesse em retornar para transformar num lugar 

inclusivo para o surdo. Com isso, eles nos ensinam sobre resiliência, nos ensinam que, muitas 

vezes, o que nos falta é olhar para o outro com empatia, reconhecendo nossas limitações e não 

apontando para a deficiência do outro. 
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Que possamos, enquanto professoras e pesquisadoras, olhar para o outro com mais 

generosidade, compreensão e respeito pela sua história, cultura, identidade e subjetividade. 

Percebendo a partir da reflexividade autobiográfica a relevância dos “processos trans.formação 

permanente: os das representações de si e do outro, e o das representações das coisas nas 

paisagens e o das paisagens sobre as coisas” (PASSEGGI, 2010, p. 126).  

Embora reconheçamos as limitações da pesquisa, a necessidade de aprofundar as 

análises e trazer novas respostas e questionamentos, acreditamos que esta pode trazer 

contribuições para o melhoramento do ensino de surdos, visto que foi um trabalho desenvolvido 

a partir das “vozes” sinalizadas de professores surdos que trouxeram suas experiências e 

impressões sobre seus processos de escolarização, formação e práticas de ensino, pois como 

bem postulou Sassaki (2007, p. 20), nada sobre nós, sem nós.   
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos  
 

Este é um convite para você participar da pesquisa Do fazer ao refletir:narrativas 

(auto)biográficas de professores surdos sobre o ensino de Libras. Que é coordenada por 

Isabelle Pinheiro Fagundes. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Esta pesquisa procura investigar, a partir de narrativas de professores surdos do ensino 

superior da licenciatura em Letras Libras, quais sentidos são atribuídos ao ensino da Libras. 

Essa pesquisa apresenta-se como um instrumento de valorização e evidenciação da história de 

um povo que durante um período esteve às margens da sociedade, mas que tem por meio das 

lutas da comunidade que o compõe, encontrado um espaço significativo não só no âmbito 

social, mas educacional e profissional. 

Caso decida aceitar o convite, o professor será submetido ao seguinte procedimento: 

entrevista narrativa sinalizada. Será realizada no local de escolha do entrevistado, desde que 

seja um espaço tranquilo e favorável para a realização das entrevistas narrativas e seu conteúdo 

gravado em vídeo para posterior transcrição e análise dos dados.  

Os riscos envolvidos com sua participação: ao falar sobre suas experiências no seu 

processo de ensino e formação enquanto professor, o participante da pesquisa pode apresentar 

algum tipo de desconforto e sofrimento, que será minimizado através da seguinte providência: 

estaremos atentas a qualquer desconforto e, não vamos explorar falas que tragam angústia para 

o participante da pesquisa. Se ele desejar, interromperemos a qualquer momento a entrevista.  

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: ao falar sobre suas 

experiências no seu processo de ensino e formação enquanto professor, o entrevistado pode 

compreender melhor seu processo de ensino e formação para ensinar, dando outro sentido as 

suas experiências. A pesquisa poderá contribuir para a melhoria do ensino de pessoas com 

surdez e a formação de futuros professores de libras, que poderão entender melhor o processo 

de ensino da pessoa com surdez. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não 

será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados serão plubicizados, bem como as narrativas na íntegra após as 
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análises, no entanto o nome utilizado para identificar a narrativas será escolhido por você. 

Reiteramos que após a transcrição e tradução das entrevistas narrativas, o colaborador terá 

acesso a sua própria narrativa afim de que possa dar anuência a fidelidade da tradução, após 

sua autorização, daremos início as análises.   

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite.  

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Isabelle Pinheiro Fagundes, na rua xxxxxxxxxx, 

n° 000, bairro xxxxxx, cidade xxxxxxx, estado xx, ou pelo número de telefone (00) 11111-

2222 (whatsapp)  e/ou com a Professora Dra. Simone Maria da Rocha, orientadora desse 

estudo, na rua xxxxxxxxxx, n° 000, bairro xxxxxx, cidade xxxxxxx, estado xx, ou pelos 

números de telefone (00) 11111-2222 (whatsapp). 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Do fazer ao 

refletir:narrativas (auto)biográficas de professores surdos sobre o ensino de Libras.  

 

Participante da pesquisa:  

 

________________________________________________________  
 

 

Pesquisador responsável:  

 

______________________________________________________  

Isabelle Pinheiro Fagundes 

 

 

Caraúbas (RN), 2018 
APÊNDICE B - Transcrição em português da entrevista narrativa de Apolinário 
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Olá, boa tarde a todos!Então, vou falar um pouco da minha vida escolar pra vocês. Eu comecei 

a estudar aos seis anos de idade. Comecei atrasada, isso porque, muito antes minha mãe lutou 

muito e foi a várias escolas perto e longe da minha casa, mas nenhuma aceitava surdo. Então, 

minha mãe se sentiu cansada de tanto tentar encontrar uma escola para mim, e de fato foi uma 

procura exaustiva para ouvir sempre a mesma resposta: NÃO! Dessa forma, após todos os nãos, 

ela resolveu me deixar em casa mesmo. O tempo passou... e alguns anos depois eu estava 

brincando na calçada, quando uma mulher vinha passando e ficou me observando, perguntou a 

minha mãe se eu era surda, minha respondeu que sim, foi então que ela disse a minha mãe que 

conhecia uma escola que aceitava surdo. Minha mãe ficou surpresa e de certa forma incrédula 

com aquela informação. Logo minha mãe quis saber, a escola era a Normalista, este é o sinal, 

atualmente é o CAS, que hoje apesar de não ser exatamente uma escola, é um espaço formativo 

para surdos e usuários da Libras. A Normalista tinha características de escola inclusiva, porque 

os surdos ficavam juntos aos ouvintes. Minha mãe agradeceu muito aquela mulher e foi 

imediatamente fazer minha matrícula. Minha mãe chegou à escola implorando para me 

matricularem, disse que eu era surda e que não havia encontrado uma escola que me aceitassem, 

na hora a diretora me aceitou. Minha mãe ficou muito emocionada e satisfeita com aquilo, e 

logo no outro dia, eu comecei a estudar. Logo no começo a escola tinha como método o 

oralismo, não havia língua de sinais, e isso era um enorme sofrimento, era uma insistência, de 

certa maneira, incômoda, a professora reclamava muito e continuava insistindo para que eu 

oralizasse, mas sempre me corrigia porque eu não conseguia fazer “certo”, porque eu não 

conseguia fazer “igual” aos ouvintes, ela sempre dizia que estava errado. Está errado! Está 

errado! Mas eu continuei me esforçando, treinava em casa com meus familiares, porque na 

minha casa a comunicação era só através da oralização, não usávamos língua de sinais, dessa 

forma fui melhorando. Sem contar que minha família não sabia nada sobre a história da 

educação de surdos, não sabia sobre cultura surda, achava que o melhor era o oralismo. Então, 

por volta dos meus sete ou oito anos, não lembro bem, eu encontrei um surdo que sabia língua 

de sinais, eu fiquei curiosa e fui à atrás daquele surdo e vi que ele conversava com um grupo, e 

a conversa parecia fluir e tudo através de sinais, na época eu não sabia o que era aquilo, fiquei 

muito curiosa me aproximei daquele grupo e apesar de não entender de nada perguntei sobre 

aquilo que eles estavam fazendo, todos riram muito da minha pergunta, naquele momento 

ninguém me explicou nada, continuei sem entender. Porém, no outro dia, na escola, eu tentei 

de novo uma aproximação com aquele grupo, foi então que eles me falaram sobre a língua de 
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sinais, me explicaram que aquela era maneira natural e cultural dos surdos se comunicarem, 

aquilo pra mim foi uma libertação. Na hora abandonei os treinos orais e a fonoterapia. Na 

verdade, é como se minha vida começasse naquele momento, a partir daquele dia passei a 

conviver de fato e de verdade com outros surdos, comecei a ter amigos. Na Normalista estudei 

da primeira a quarta série. Quando eu mudei de escola senti o impacto daquela mudança, era 

tudo muito diferente, porque nessa nova escola os professores não estavam muito preocupados 

com a presença de um surdo em sala de aula, eles davam aula oral e caminhando pela sala, na 

época não havia nada de intérpretes, nada sobre qualquer coisa relacionada a intérpretes. Os 

professores muitas vezes davam as costas para a sala e ficavam escrevendo e explicando de 

frente para o quadro, e eu que desse meu jeito para de alguma forma tentar ler os lábios deles, 

muitas vezes eu estava lá só por estar, mas não entendia nada do que estava acontecendo em 

sala, eles me davam textos, mas aquilo não significava nada para mim, nada do que acontecia 

ali na escola, nada tinha clareza pra mim, na verdade, eu não sabia o significado de nada daquilo 

ali, eu não entendia nada. Às vezes alguns professores se aproximavam, ficavam de frente para 

mim explicavam a atividade, e, embora eu balançasse a cabeça fazendo menção de sim, na 

verdade eu não tinha clareza e segurança para fazer nenhuma daquelas atividades, pois, eu não 

tinha conhecimento necessário para fazer aquelas atividades, eu tinha muitas dificuldades, 

limitações e barreiras. Muitas vezes as atividades que eu não conseguia realizar na escola era 

mandado para eu fazer em casa, quando eu chegava em casa pedia ajuda da minha mãe ou do 

meu irmão mais velho, e, muitas vezes eram eles que respondiam e eu transcrevia para o 

caderno, no outro dia eu entregava, mas eu não me sentia satisfeita com aquilo, então assim, eu 

tinha muitas barreiras. Quando entrou outro professor na escola, eu achei que ia ser diferente, 

mas nada mudou, continuou tudo a mesma coisa, eu continuei sentindo as mesmas dificuldades 

e barreiras, muitas vezes os professores mandava eu me sentar com uma colega ao lado, para 

que ela me explicasse às atividades, normalmente era a mesma colega, nos comunicávamos 

através de gestos, apontava as coisas no livro ou caderno, ou oralizava de frente pra mim, às 

vezes o professor mandava fazer grupos de trabalhos, e eu precisava ficar sempre com essa 

colega porque já nos entediamos, já tínhamos intimidade, já éramos acostumadas uma com a 

outra, mesmo assim, havia muitas barreiras. Estudei da primeira série até o terceiro ano do 

Ensino Médio sem intérpretes. Nunca, nunca, nada, nada de intérpretes de língua de sinais nas 

escolas que eu estudei. Quando eu terminei o Ensino Médio, eu sentia que não tinha evoluído 

nada, na verdade eu sentia um vazio dentro de mim, parecia que eu era a mesma desde a 
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primeira série. Quando eu terminei o Ensino Médio, fiquei tentando fazer vestibular, na 

verdade, eu mesma naturalmente, não queria fazer, não tinha vontade, mas uma amiga, 

Niáscara, este é o sinal, mandava e me influenciava a fazer todos os vestibulares que iam 

abrindo. Ela dizia que eu precisava fazer, eu dizia que não queria, que não sentia vontade, mas 

ela insistia e me obrigava a fazer. Na verdade, logo quando terminei o Ensino Médio, eu nem 

sabia o que significava a palavra vestibular, minha família também nunca me ensinou ou 

explicou nada sobre a importância de um vestibular, então eu não sabia de nada. Interessante 

que eu pensava que vestibular era só fazer uma prova, passar e pronto, acabou. Eu não precisaria 

fazer mais nada, eu não sabia que a prova era para selecionar alguns e esses alguns teriam que 

estudar em média mais quatro anos, eu não sabia de nada disso. Então, como a minha amiga 

havia insistido muito, eu fui tentar. Quando fiz minha inscrição, eu ia uma vez por semana para 

o CAS para estudar para o vestibular, apesar de ir uma vez por semana para estudar, eu não 

tinha ansiedade, esperança nem pretensão de passar. Na minha cabeça, eu só estava fazendo 

aquilo porque haviam me influenciado, mas eu nem sabia para quê, qual o objetivo daquilo, 

qual a importância, era como se fosse uma continuidade da escola. Se eu passasse iria ficar mais 

quatro anos em média da minha vida frequentando um lugar que eu não compreendia. Quando 

chegou o dia da prova que era em Fortaleza, eu decidi ir, eu e mais quatro ou cinco amigos 

surdos. Quando começou a prova, diferentemente de outros vestibulares que eu havia feito 

anteriormente, a prova era sinalizada e dava para entender o que se pedia nas questões, embora 

houvesse uma grande variação linguística porque a prova foi elaborada em Florianópolis, eu 

conseguia em sua maioria compreender as questões. Quando foi a noite saiu o resultado 

preliminar, o gabarito, e para minha surpresa eu havia atingido o ponto de corte, eu havia 

passado. Nunca havia acontecido isso, tinha sido a primeira vez, e, antes disso, a minha família 

não aceitava o fato de eu ir para fortaleza tentar esse vestibular, eles diziam que Fortaleza era 

uma cidade violenta... perigosa... outra coisa, eles diziam que eu não iria passar,  o que para 

mim significava que eles achavam que eu não sabia de nada. Em alguns momentos até me 

diziam: você é surda! Você não sabe de nada! Mas, ainda assim eu insisti e fui para Fortaleza 

tentar esse vestibular. Quando saiu o resultado do vestibular, uma amiga ligou para minha mãe 

para dizer que eu havia passado, minha mãe ouviu aquilo e parecia que não havia ouvido nada, 

não me deu parabéns, não me disse nada, mas tudo bem, não teve problema, aquilo não me 

afetou. Quando começou as aulas da faculdade, minha mãe ainda tentou me controlar, 

afirmando que Fortaleza era um lugar muito perigoso, mas eu continuei firme, eu pensava 
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positivo, nunca pensava negativo. E, eu gostava muito da faculdade, porque eu nunca havia 

estudado com a presença de intérprete, além disso, os professores e tutores eram todos fluentes 

em língua de sinais, e, embora houvesse a presença do intérprete, quase não precisávamos dele 

porque todos eram fluentes, os professores, os tutores e os alunos, os monitores, todos. Pela 

primeira vez me senti bem num espaço de formação. Mas eu ainda tinha uma limitação, uma 

dependência, do primeiro até o quarto semestre eu pagava uma pessoa para traduzir para Libras 

minhas atividades em português, porque eu sentia muita dificuldade para entender e responder 

as atividades em português. Quando Niáscara descobriu que eu fazia isso, brigou comigo 

dizendo que se eu continuasse com aquela dependência, pagando uma pessoa para traduzir para 

mim eu não iria desenvolver, evoluir nunca, iria continuar do mesmo jeito, que a faculdade não 

iria adiantar de nada, que eu não iria aprender nada. Eu refleti sobre aquilo que ela havia me 

dito, então, desisti de pagar o intérprete, no começo foi horrível, eu chorava muito lendo e 

fazendo as atividades, mas sempre lembrava das palavras de Niáscara. Eu dobrei os meus 

esforços e passei a fazer as atividades sozinha, algumas vezes eu mostrava o que eu fazia para 

Niáscara e ela me dizia: viu, como você sabe! Viu como você é capaz! Está tudo certo! Você 

não precisa de outra pessoa para traduzir as suas atividades, você pode, sim, ser independente! 

A partir daquele momento eu comecei a me sentir melhor, a ficar feliz comigo mesma, a me 

sentir capaz. O fato de ter essa sensação de eu posso! Eu sou capaz! Eu agradeço a Niáscara, 

porque ela acreditou em mim e me fez acreditar em mim também. Depois disso, fazia minhas 

atribuições da faculdade sozinha, do quinto até o sétimo período, sem ficar na quarta prova ou 

devendo disciplina. No oitavo semestre, para fazer a monografia, eu paguei uma pessoa para 

corrigir o português, na verdade para traduzir, eu me sentava com a pessoa, sinalizava para ela 

e ela traduzia e transcrevia para o português. Quando fui apresentar minha monografia, tirei 

nota máxima, tirei um dez. Fiquei muito emocionada por vários motivos, mas principalmente 

porque antes, na escola, eu só encontrava barreiras, dificuldades e motivos para desistir. Na 

faculdade, não! Embora eu também tivesse tido muitas dificuldades, eu era compreendida, 

todos, sem exceção, falavam a minha língua, os tutores, os professores, os monitores, os alunos 

e aquilo me motivavam. Antes de entrar no Letras Libras eu achava que seria pra sempre aquela 

que saiu da escola, a mesma que entrou, sem evolução, sem conhecimento e sem 

desenvolvimento. Quando eu fui fazer Especialização, que na verdade, eu nem queria fazer 

Especialização, meus amigos me chamaram para montarmos um grupo para continuar indo para 

Fortaleza. Eu, Christian, Eliedson e Luziano, começamos a fazer Especialização particular, 
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escolhemos uma que tinha intérpretes e alguns professores também que sabiam Libras, tinha 

um professor que também às vezes era intérprete, Diego, este é o sinal, ele era fluente na língua, 

também tinha Adriana que era uma professora surda, quando tinha algum professor que não 

sabia Libras, a faculdade pagava um intérprete para acompanhar os professores nas aulas. Eu 

ficava muito feliz com aquilo. Para mim foi muito bom, eu gostei muito da minha 

Especialização. No ano passado, eu paguei uma disciplina como aluna especial na UERN com 

a professora Ana, lá também tinha intérprete, eu gostei muito de fazer, porque foi uma 

experiência para no futuro eu ingressar no Mestrado. Foram seis meses de aula, mas já acabou. 

Agora, estou fazendo de novo como aluna especial aqui na UFERSA com o professor Neto, 

começou hoje as aulas e tem dois intérpretes, acho que vai ser uma disciplina difícil, mas eu 

estou gostando, vai ser uma experiência boa de aprendizagem para mim. Na época em que eu 

estudava na escola, minha maior dificuldade foi à falta de intérprete, até porque na época não 

tinha a Lei de Libras Nº 10.436/02. Não tinha intérprete, não tinha comunicação com os 

professores, tinha uma enorme dependência dos colegas que às vezes faziam essa mediação, 

mas não era algo que me ajudasse muito às coisas. Com relação ao ensino de L1 e L2, L1 para 

alunos surdos eu sempre uso muita imagem, para surdo precisa, precisa sempre usar imagens, 

imagens das mais diversas possíveis, também faço dinâmica, uso jogos, faço atividades própria 

da cultura surda, usando imagens, ícones que fazem parte do universo deles como as mãos, 

porque você sabe, né, surdo é mais visual, surdo é visual. Já o aluno ouvinte, que no caso é o 

ensino de L2, começo como se fosse um curso básico. Ensino o alfabeto, ensino a diferença de 

mímica, gesto e a Libras, a importância do uso de classificadores. Mas no caso dos ouvintes 

eles não precisam tanto de imagens quanto o surdo, surdo é visual e precisa muito desse apoio 

visual, o ouvinte não. A partir das palavras já dá para ensinar os sinais e os contextos de uso. 

De maneira geral, é assim que os ouvintes aprendem Libras. As metodologias que eu uso com 

os alunos surdos é a partir de powerpoint com imagens, contos, histórias da cultura surda, uso 

a Literatura Surda, atividades práticas, jogos e dinâmicas próprias da Libras, ou seja, eu uso 

mais materiais visuais, eu gosto assim , mais visual porque a cultura surda é assim. Já com os 

alunos ouvintes, eu ensino um sinalário de comunicação básica, prática de diálogos, ouvinte 

com ouvinte, mas falando em Libras, para que eles não se sintam envergonhados, ao contrário, 

pratique mais. Também faço atividades com imagens em Libras para que eles digam qual é o 

sinal daquelas imagens, acredito que isso seja uma forma de eles praticarem também, peço para 
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eles fazerem teatro adaptado para cultura surda. Tudo isso na tentativa deles praticarem ao 

máximo a língua de sinais.  
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APÊNDICE C - Transcrição em português da entrevista narrativa de Ferreira 

 

Eu comecei a estudar aos nove anos de idade mais ou menos, numa escola regular normal em 

que só tinha ouvinte, na cidade de Salgado de São Félix, este é o sinal, no interior da Paraíba. 

Porém, a diretora não queria aceitar minha matrícula pelo fato de eu ser surdo. Então minha 

mãe, na hora perguntou exaltada: O QUÊ? VOCÊ NÃO VAI ACEITAR A MATRÍCULA DO 

MEU FILHO? POIS SAIBA QUE ELE VAI ESTUDAR SIM, É UM DIREITO DELE. As 

professoras também não me queriam lá, foi então que uma professora falou que me aceitava 

como aluno dela. E essa professora me ajudou, eu estudava o 1º ano do Ensino Fundamental. 

Ela de fato tinha preocupação comigo, ela me ajudava, e ajudava muito, fazia todas as minhas 

atividades visuais, com muita imagem, figuras recortadas. Lembro bem de uma atividade de 

anjo, tinha um anjo desenhado, foi ali que entendi o que era um anjo e consegui imaginar como 

ele seria, como seria o lugar dele. E assim, ela me ajudou demais e eu pude avançar um pouco. 

Minha mãe ouviu falar que em Campina Grande tinha ensino de língua de sinais, na escola 

ICAE, este é o sinal. Minha mãe aceitou me levar, eram todos os dias uma hora de viagem para 

que eu pudesse aprender língua de sinais. Nessa escola foi meu primeiro contato com outros 

surdos, eu me sentia com medo e envergonhado, mas minha mãe insistiu que eu ficasse, logo, 

percebi que ali eram todos iguais a mim, quando percebi isso, me senti tão bem que logo aprendi 

a língua de sinais. Eu fiquei frequentando as duas escolas, a de ensino regular normal e a ICAE, 

na escola de ensino regular normal, onde estudei até 4º série, não tinha intérprete. Eu sofria 

muito em todas as disciplinas, pois as aulas eram ministradas de maneira oral. Muitas vezes eu 

perguntava aos colegas, e eles me diziam precisa fazer trabalho, assim... assim... assim... mas, 

as explicações dos meus colegas vinham sempre muito resumidas, eu sentia falta na explicação 

deles os detalhes da atividade ou do trabalho, mas eles falavam que eu não precisava entender 

tudo. Dessa forma, eu enfrentava muitas dificuldades, eu só escrevia o que estava no quadro, 

os professores até falavam sobre o conteúdo, mas eu surdo, não entendia nada o que se passava 

ali. Certa vez, numa apresentação de trabalho, me chamaram para apresentar, era eu e mais três, 

todos os meus colegas falaram alguma coisa, e eu, só segurei o cartaz, e mesmo assim fui 

aprovado com uma nota boa. Assim fui sendo aprovado até a 4º série, mas me sentia muito mal 

por estar sendo aprovado, por estar na escola, mas não sabia de fato nada sobre as disciplinas e 

sobre a escola. Nessa escola estudei até a 8º série. Depois fiz o 1º ano do Ensino Médio e pedi 

para meus pais para estudar em João Pessoa, porque meu irmão morava lá, e aproveitaria para 

estudar lá numa escola particular, nessa escola também não havia intérprete. Logo, acabei 
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enfrentando as mesmas barreiras do passado, e assim, concluí o ensino médio. Meu contato 

com outros surdos era fora das escolas, em espaços não escolares como as associações de 

surdos, onde pude aprender mais e aprimorar minha língua de sinais, e foi nesses encontros que 

fiquei sabendo sobre a existência do magistério, perguntei o que significava isso, me explicaram 

que era o ensino profissionalizante, e, nesse caso, para que no futuro trabalhar como professor. 

Então, pensei ser igual ao meu irmão, que naquele momento era professor numa sala de reforço. 

Nesse caso, eu poderia ajudar a outros surdos. Assim, me matriculei, e, para minha surpresa lá 

havia intérprete. Na hora me veio à memória todo sofrimento que passei na minha vida escolar, 

foi uma trajetória dolorosa, silenciada, sem entendimento, sem esclarecimentos e sem 

perspectivas. Embora o professor não fosse fluente, eu e grupo de surdos ficávamos atentos ao 

intérprete e aos professores. E todos os dias eu vivia a lembrança de uma escolarização mal 

feita por falta de acessibilidade linguística. Depois de quatros anos me formei, dessa vez 

consciente do que tinha estudado durante esses anos. Terminei o magistério sonhando com a 

faculdade, que na verdade, eu queria muito fazer fisioterapia, mas minha família não tinha 

dinheiro para pagar, e devido às dificuldades com a língua portuguesa, eu não conseguia passar 

numa universidade pública. Eu ainda estava esperando o dia que eu iria passar no vestibular, 

quando uma amiga me falou sobre o curso de Letras Libras, na verdade, eu nem sabia o que era 

o Letras Libras, ela me explicou e eu resolvi tentar. Então comecei a estudar para o vestibular, 

para minha surpresa, uma feliz surpresa, passei na minha primeira tentativa, fiquei muito feliz, 

muito satisfeito. A prova foi realizada em Libras. Em 2008, as aulas começaram, e foi um 

momento muito especial pra mim, porque foi onde vi mais surdos juntos e todos fluentes, havia 

uma troca constante entre nós de experiências. Aquilo me dava uma satisfação, um prazer 

visual, era uma emoção diária que eu sentia. Era uma emoção diária porque eu via o esforço 

dos meus colegas no aprofundamento teórico e acadêmico, e foi um desafio diário pra mim 

durante quatro anos. Quando terminei o curso de Letras Libras fiz especialização de dois anos, 

em Libras, hoje estou no mestrado, escrevendo e preparando diariamente para apresentar minha 

dissertação. O mestrado está sendo muito importante pra mim. É como se o mestrado tivesse 

aberto minha cabeça para outras discussões teórica, e também, para o aprofundamento de outras 

discussões teóricas. Embora não seja fácil, a presença de intérpretes é fundamental para meu 

entendimento e permanência no programa. Normalmente eu pergunto muito, numa tentativa de 

recuperar o tempo perdido antes, e em casa eu também estudo muito para acompanhar as 

discussões e eu me sinto bem por causa disso, sinto que aprendo de verdade e que meu esforço 
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não é em vão. Hoje quando falamos do papel do professor, e sendo mais específico professor 

de Libras que ensina Libras como L1 e L2, L1 para surdo e L2 para ouvintes, me lembro da 

época que eu trabalhava numa escola de surdo, o nome da escola é CEPES, este é o sinal, eu 

trabalhava no EJA, com alunos numa faixa etária 18 a 45 anos, e eu refletia muito sobre qual 

seria melhor metodologia que eu deveria usar com eles, pois eles não sabiam nada em língua 

de sinais. Eu me esforçava muito para levar conteúdos que fossem de interesse de todos, mas 

como recurso metodológico de maneira geral era o uso maior de imagens, também uso de 

material concreto e teatro, quando eu percebia que ainda assim não eu não conseguia despertar 

interesse deles, narrava para eles por meio de teatro a minha história enquanto ser surdo, com 

o objetivo de que eles se vissem, sentissem empatia pela minha história, entendessem que a 

dificuldade deles também já tinha sido a minha. Então, eu percebia que os que se interessavam 

em aprender ajudavam aos outros que estavam um pouco mais atrasados, na verdade, eu tentava 

fazer uma aula mais interativa possível, e com o tempo eu percebia que eles iam gostando e se 

interessando e interagindo mais nas aulas, e é como se a cabeça deles fossem se abrindo para o 

conhecimento e todas as atividades e apresentações eram em língua de sinais, trabalhei nessa 

escola durante três anos, depois me mudei para João Pessoa e fui trabalhar em outra escola, 

FUNAD, este é o sinal. Nessa escola eu trabalhava no AEE, os surdos dos interiores vizinhos 

iam todos para lá, eles eram em sua maioria adolescentes, eu dava aula de Literatura Surda, 

Literatura Visual, trabalhava com várias histórias, contos e narrativa usando DVDs diversos. 

Embora eles soubessem Libras, não conheciam a Literatura Surda, então eu passava o DVD e 

eles assistiam até o final, por exemplo, sobre os três porquinhos, passava o DVD, depois 

perguntava a eles sobre cada porquinho, o que cada um deles representava, então, eu explicava 

e interagia com eles e havia naquele momento de troca de saberes uma empatia entre a 

Literatura e a vida deles. Eles apresentavam teatro também, essas eram algumas das estratégias 

que eu utilizava com eles e assim eles iam se desenvolvendo. No tocante ao ensino de L2 para 

ouvintes, eu comecei como instrutor na escola municipal na cidade de Bayeux, este é o sinal, 

eu trabalhei cinco anos lá no curso de Libras. O curso de Libras tinha como objetivo ensinar 

Libras para familiares, professores entre outros, então eu ensinava Libras básico, intermediário 

e avançado. Na época eu fazia rodas de conversas, explicava sobre as barreiras comunicacionais 

que eu encontrava, nesse momento tentava coloca-los em meu lugar, pedia para eles me 

perceberem enquanto surdo, mas também pedia para que eles não se apavorassem que eu iria 

fazer de tudo para que entendessem a Libras, faria teatro expressões faciais e corporais, ainda 
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assim eu percebia que eles não entendiam muito bem algumas coisas, eu fazia a datilologia, e 

mesmo assim eles não entendiam. Mas eu insistia interagia de outras formas, usava recursos 

visuais de imagens, teatros, apresentações e pedia para eles praticarem. Era muito difícil, alguns 

tinham os dedos duros, não conseguiam sinalizar bem, mas todos dias em contato com os surdos 

que eu convidava das associações de surdos, os surdos falavam de suas vidas e experiências. E, 

nessas visitas e apresentações eles iam aprendendo e entendendo a realidade social e linguística 

do surdo. Durante a faculdade de Letras Libras eu tinha uma outra perspectiva, eu tinha vontade, 

na verdade um sonho o de ser professore de universidade. Na época, vários concursos foram 

abertos e eu estava disposto a viajar para qualquer lugar para fazer esses concursos. Eu tentei 

os quatro reprovei em três, o último que foi o daqui, eu passei. E, embora fosse muito distante, 

seis horas de distância de João Pessoa, eu acreditei, me esforcei, fiz a inscrição, fiz a prova 

escrita e passei, fiz à didática e passei. Fui o primeiro da minha família a ser professor federal 

e realizei um sonho que era ser professor de universidade e poder dá aula na disciplina de Libras. 

E, por que introdução a Libras era a disciplina dos meus sonhos? Porque sempre quis estimular 

surdos e ouvintes interagindo juntos, se desenvolvendo juntos sem barreiras linguística e 

cultural, juntos se formando, num modelo perfeito de educação bilíngue, sempre sonhei com 

isso para educação de surdos no Brasil. Enquanto minhas estratégias de ensino ela varia de 

acordo com os alunos, se for uma sala de alunos surdos primeiro eu observo o nível de Libras 

e de português deles, a depender do nível, para facilitar, eu começando usando o teatro. Por 

exemplo, quando eu chego cumprimento a todos, percebo que os surdos ficam atentos e de certa 

forma, espantados, digo que sou surdo, pergunto a cada um se é surdo, percebo que eles ficam 

envergonhados em dizer que sim. Então para facilitar a interação entre nós me caracterizo e 

começo a dramatizar, numa tentativa de desinibi-los, projeto algumas imagens pergunto o que 

eles estão vendo e a partir dos gestos que eles utilizam, vou adaptando para a língua de sinais, 

porque como vocês sabem, a Libras é visual, e, as imagens ajudam aos surdos na aquisição do 

conhecimento e da própria língua, o uso de classificador também ajuda no entendimento do 

conteúdo e da língua. Se usarmos muito a escrita, seja no quadro ou em textos sinto que há 

muitas barreiras, principalmente no ensino da L1. O ensino da L1 precisa ser mais visual.No 

tocante ao ensino de Libras como L2, que é Libras para ouvinte, não pense que é só entregar o 

material e pedir para traduzir para o português não. Nesse caso, também utilizo tetro, mímica, 

mas mostrando que as diferenças entre mímica, gesto e Libras. Pergunto se eles já tiveram 

contato com outros surdos antes ou se conhecem alguma associação de surdos, a partir disso, 
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eles apresentam suas experiências mesmo com gestos, mas dá para entender e ir construindo 

uma relação de interação comigo enquanto professor e com a língua. Eles vão entendendo o 

valor da língua, entendendo que a Libras é a língua oficial dos surdos, vão compreendendo e se 

adaptando no uso da Libras, quando eles internalizam de alguma maneira a língua e tem o 

mínimo de conhecimento, vamos praticando com diálogos e conversações. Convido outros 

surdos, para que eles tenham empatia pela história do surdo, eles, os ouvintes, entendam as 

limitações e condições de ensino os surdos passam e são submetidos, faço isso para que eles 

entendam que embora sejamos surdos temos histórias e características diferentes enquanto 

indivíduos, mas temos muitas semelhanças enquanto sujeitos surdos. Outro objetivo de 

convidar outros surdos era para eles entender que faz parte da língua de sinais o uso do corpo, 

das expressões faciais devido o fato de ser uma língua visual, dessa forma eles, os ouvintes, vão 

se acostumando e deixando de usar o português sinalizado e vai adaptando para a Libras, por 

ser a língua natural dos surdos. Eu sei, eu entendo que é difícil para o ouvinte, porque a língua 

natural dele é oral auditiva e em sua maioria tem pouco contato com surdos. Mas pode 

aproveitar que aqui têm surdos e pode interagir conosco e praticar, para no futuro melhorar a 

sinalização. 
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APÊNDICE D - Transcrição em português da entrevista narrativa de Graça 

 

Olá, meu nome é xxxx, este é o meu sinal. Eu nasci em Fortaleza, minha família é toda de lá. 

Então, eu cresci usando sinais caseiros, porque minha família não sabia Libras e para se 

comunicar de alguma maneira, criamos sinais próprios, eu tanto oralizava, quanto utilizava 

esses sinais. Comecei a frequentar a escola a partir dos 7 anos, eu estudava no INES, uma escola 

para surdos, e, embora fosse para surdos, havia professores ouvintes bem rígidos que nos 

ensinavam (obrigavam) a oralização e o português escrito e isso me causava bastante 

sofrimento. A língua de sinais era permitida apenas fora da sala de aula, dentro de sala não 

podíamos sinalizar nada, só podíamos oralizar, esse período durou 1 ano. No ano de 1990, foi 

permitido o uso de sinais, nos anos anteriores o ensino para surdo ainda sofria influência do 

congresso de Milão, esse período de proibição do uso de sinais durou 100 anos. Com a 

permissão para sinalizar todos nós ficamos muito satisfeitos. Estudei nessa escola até a 4ª série, 

depois fui matriculada em outra escola regular normal, pois essa escola pública era próximo a 

minha casa. Eu era a única surda em meios aos ouvintes, ninguém sabia nada sobre língua de 

sinais. A única solução naquele momento era dar aula de frente para mim, para que eu pudesse 

fazer a leitura labial. Nossa! Quanto sofrimento para aprender! E, para mim, a pior disciplina 

era a de português, eu sofri muito porque, em outras disciplinas, como matemática eu conseguia 

compreender algumas coisas, como somar, subtrair, dividir... mas, em português o máximo que 

eu compreendia era algumas palavras isoladas. Os professores com dó de mim me davam nota, 

notas medianas, apenas para eu passar de ano. Eu tinha muitas limitações, e o que eu escrevia 

na escola que não entendia, em casa, minha família me dava dicionários para eu procurar o 

significado da palavra. Estudei nessa escola até a 8ª série. Quando fui transferida para outra 

escola para estudar o ensino médio, havia uma luta da associação dos surdos para que todos os 

surdos estudassem na mesma escola, e, esta, disponibilizasse tradutor intérprete de Libras. 

Embora fosse uma escola onde estudavam surdos e ouvintes, a associação conseguiu colocar 

um tradutor intérprete em sala de aula. E, graças a Deus foi um alívio para nós! Com a presença 

da língua de sinais em sala de aula através do intérprete, pudemos avançar de fato e de verdade 

sem a piedade ou doação de notas dos professores, dessa maneira, concluí o ensino médio. Para 

ingressar no Ensino Superior, prestei vestibular para uma faculdade privada, Positivo, 

normalmente era a universidade que os surdos tentavam ingressar, mas eu não fui aprovada. 

Tentei em outra faculdade particular e passei para matemática, mas essa faculdade não 

disponibilizava intérprete, então, eu ainda tentei, conversei com os responsáveis, eles não 
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atenderam minha solicitação, então, precisei trancar o curso. No ano de 2006, abriu em fortaleza 

o vestibular para Letras Libras, lá era um dos pólos da UFSC, o vestibular foi em Libras, e eu 

passei na primeira tentativa. Quando comecei a estudar percebi que a maioria era surdo, havia 

no curso, apenas 3 ouvintes, mas mesmo assim, esses três eram fluentes em Libras. Todos nós 

surdos, demos graças a Deus a chegada desse curso, porque tudo acontecia em Libras. A partir 

dele, podemos conhecer o que era língua, linguística, e acima disso conhecer de fato nossa 

língua. Quando concluí o curso, me mudei para Natal, e comei a fazer especialização, na área 

de tradução, interpretação e proficiência. Mas agora sonho em ser aprovada no mestrado. Mas 

tanto no mestrado, quanto no doutorado, o conhecimento dos programas acerca da Libras ainda 

é muito restrito, o que dificulta o ingresso. Mas eu não vou desistir, vou me esforçar e lutar, até 

Deus me abençoar e me permitir passar. Quando eu era criança usava sinais caseiros, era uma 

Libras gestual, usava com aqueles que eu tinha mais intimidade, como por exemplo, a minha 

família. Eu tinha vontade de conhecer a língua de outros surdos, mas não sabia aonde. Então, 

eu encontrei numa praia em Fortaleza um grupo de surdos surfistas, fiquei muito interessada e 

fui atrás. Percebi que eu era igual a eles no que diz respeito à língua, e com isso, me senti muito 

feliz, então, perguntei onde poderia encontrar a Libras. Eles me responderam que na associação, 

logo peguei o endereço e fui conhecer a associação de surdos. Quando cheguei lá percebi que 

havia vários surdos, aquela imagem me fez lembrar do passado, me fez voltar no tempo, tempo 

em que eu estudava no INES, aos sete anos de idade, onde havia aqueles muitos grupos de 

surdos, mas que quando chegamos na 4º série nos dispersamos, nos separamos. Ali na 

associação, encontrei quase todos da época da escola, agora todos já adultos, aquele encontro 

foi maravilhoso. Na hora mudei a minha sinalização, parei de usar sinais caseiros, aprendi a 

Libras e passei a usar de fato e de verdade a Libras, foi uma transformação imediata. Em um 

mês guardei os sinais caseiros e me tornei fluente, até hoje, mesmo após tantos anos, continuo 

usando a Libras. Com o tempo fui ficando mais fluente, então aproveitei para aprender minha 

L1, que é a Libras, para assim aprender a L2 que é o português escrito. Por isso, é mais 

importante aprender a L1 primeiro do que a L2, deve ser sempre assim. Como estratégia para o 

ensino de L1 e L2, eu uso estratégias diferentes. Para L1 que é para surdo, é mais fácil, porque 

somos iguais, usamos a mesma língua, há uma fluência na aula a partir da metodologia aplicada, 

desde que seja uma metodologia voltada para surdo, e há diversas possibilidades para isso e 

uma dela é a adaptação de materiais, quando tem essas adaptações fica muito claro para o surdo. 

Já o ensino de L2, que é para o ensino de Libras para ouvintes, os ouvintes se desenvolvem 
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melhor quando tem contato com a língua com os surdos, com os intérpretes e como mais 

usuários da Libras. 
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APÊNDICE E - Transcrição em português da entrevista narrativa de Nina 

 

Eu estudei, na época, da primeira à quarta série, desculpa da primeira a terceira série na SEUIE, 

era uma escola pública, dentro tinha sala de aula especial, que era tudo misturado. Tinha surdos, 

deficientes mentais, assim, era todo tipo de deficiência misturado numa sala só. Nessa mesma 

época, eu também frequentava o APAE, e lá no APAE, as salas eram tudo com os deficientes 

misturados. Então, o tempo passou e sempre observa meus irmãos e reclamava com a minha 

mãe porque eu também tinha vontade, eu também queria estudar numa escola particular igual 

a meus irmãos. Porque assim, eu via meus irmãos, eu via as fardas deles e ficava admirando, 

eu também queria uma daquela. Na escola em que eu estudava as crianças eram bem simples, 

bem humildes, então as fardas eram bem velhinhas, eram feinhas, algumas até rasgadas. Assim, 

eu insistia muito para que a minha mãe me matriculasse na mesma escola que meus irmãos. 

Minha mãe cansou da minha insistência e acabou me matriculando na mesma escola que os 

meus irmãos. Na escola particular, naquela época não tinha intérprete, lá estudei da quarta série 

até o terceiro ano do Ensino Médio, mas sem a presença de intérpretes, os professores davam 

aula oralizando e não respeitavam o fato de eu ser surda, porque minha mãe sempre, sempre 

pedia, pedia e pedia, ela explicava que eu era surda, então, ela precisa sentar de frente e você 

precisa dar aula de frente, ela sabe fazer leitura labial, basta você nunca ficar de lado ou de 

costa quando tiver explicando. Embora cada vez que a minha mãe fizesse esse pedido e eles 

disserem que sim, sempre cometiam o mesmo erro de andar pela sala enquanto explicava as 

coisas e davam as costas no meio da explicação para ficarem de frente para o quadro, é como 

se ignorassem os pedidos e orientações da minha mãe. Isso era um sofrimento porque eu tinha 

que está a todo tempo me contorcendo nas cadeiras e pedindo sempre a ajuda do colega ao lado, 

perguntando, ele falou o que mesmo? Isso é como mesmo? Às vezes meus colegas faziam o 

resumo da aula e me entregava e assim fui passando. Era um sofrimento muito grande, mas 

ainda assim fui até o terceiro ano do Ensino Médio. Quando terminei o Ensino Médio fui tentar 

fazer vestibular várias vezes, para ser mais precisa, eu tentei dez anos e perdi todos eles, minha 

reprovação sempre esteve relacionada a redação, a escrita do português, e nessa época eu não 

sabia que existia a Libras, então eu nem sabia Libras nem sabia português. A Libras já existia 

sim no Brasil, mas eu não conhecia. Eu descobri a Libras lá em João Pessoa, me apaixonei, 

entendi que aquela era minha língua natural, então passei a aprender e usar. Aquilo foi tão forte 

pra mim que em pouco tempo fundei a associação de surdos de Mossoró, e com pouco tempo 

da criação da associação de surdos, abriu o vestibular de Letras Libras, a primeira turma em 
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2006. Esse vestibular foi muito fácil pra mim, e depois dele minha vida mudou completamente, 

porque lá na faculdade eu aprendi de verdade. Lá tinha intérprete, os professores e os tutores 

sabiam Libras, os alunos eram todos fluentes, éramos todos misturados surdos e ouvintes, mas 

todos fluentes, éramos de verdade bilíngues, as aulas eram em Libras, as atividades em sua 

maioria eram em Libras, os poucos professores que não eram fluentes eram acompanhados 

pelos intérpretes, mas era tudo maravilhoso. O Letras Libras era todo bilíngue, lá eu desenvolvi 

e aprendi de verdade, eu me sentia bem ali. Mas na escola de ensino regular, eu não aprendi 

nada, foi só sofrimento, segregação e silenciamento. Às vezes os professores me aprovavam 

mesmo eu sem saber de nada, outras vezes me reprovavam porque eu não sabia de nada, mas 

isso só acontecia porque não tinha acessibilidade, por isso tanto sofrimento e barreiras na escola 

de ensino regular. Agora, quando fui para o Ensino Superior foi tudo melhor, porque lá havia 

acessibilidade própria e pronta para o surdo. O que eu tive mais dificuldade na escola, sem 

dúvida alguma, foi à falta de comunicação. Na verdade sofro com isso até hoje, mas hoje 

entendo que a limitação não está em mim, porque eu sei Libras e sei português, a limitação as 

barreias está no outro que não sabe libras. Por exemplo: quando eu vou ao médico não consigo 

ser consultada sozinha porque ele não sabe Libras, quando vou ao banco não consigo resolver 

nada sozinha, fico na dependência de levar alguém para traduzir para mim. Então, assim pra 

mim até hoje minha maior dificuldade é estabelecer uma comunicação sem dependência de um 

ouvinte para fazer a tradução. Hoje sou formada em Letras Libras, trabalho em uma 

Universidade no curso de Licenciatura em Letras Libras e me sinto muito bem, muito bem de 

verdade. Isso porque aqui, nesse curso é próprio da Libras, é próprio da língua natural do surdo, 

a L1 do surdo, o ensino flui em língua de sinais eu aqui ensino e aprendo em língua de sinais, 

quando a turma é de surdo a língua é a mesma, e, também eu uso como método própria para 

surdo que é o método visual, livros com muitas imagens, a própria Libras, teatros, diversas 

maneiras, pesquisas no laboratório de informática, quero deixar claro que a cultura surda é 

assim. Já para o ensino de L2, que é para os ouvintes, que normalmente quando entram no 

Letras Libras, ainda não dominam bem a língua, uso como metodologia as imagens 

acompanhadas dos sinais, ensino o alfabeto para que possa usar também a datilologia, para 

tentarmos iniciar uma interação. O surdo sabe que há algumas diferenças nos métodos 

empregados para o ensino de L1 e L2. A L1 é natural é a própria Libras e a aprendizagem de 

Libras para surdo é natural é fácil, é a língua dele. Por exemplo, quando trabalho com 

fundamentos da educação de surdos, eu explico, eu narro sobre a educação de surdos, eu falo 
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de toda trajetória dolorosa dos surdos, na hora, os surdos sentem empatia por isso, e afirmam 

que essa também é a história deles hoje, não é só um fato que ocorreu é um fato que ocorre, 

para os surdos é uma questão de identificação com sua própria história, é um entendimento que 

não foi, nem é uma experiência só dele, mas de todos os surdos. Essa fluidez ocorre primeiro 

porque eu falo na língua do surdo, e segundo porque eu falo sobre fatos da vida do surdo. No 

caso, quando estou ensinando L2, eu primeiro apresento imagens ou vídeos para conforme eles 

irem vendo e contextualizando as imagens eu possa ir explicando os fatos históricos sobre a 

história e a educação de surdos, uso sinalários, vou fazendo perguntas a eles conforme vou 

ensinando os sinais, proponho atividades de diálogos, tento promover a interação de todos em 

sala de aula. Acredito que por isso o Letras Libras é tão importante não só para os surdos, eu 

diria principalmente para os surdos, mas é importante também para o ouvinte. Essa interação é 

importante para o desenvolvimento e evolução do curso, também porque eu acredito que 

futuramente com a expansão das escolas bilíngues para surdo, precisaremos de pessoas para 

trabalharem, mas só os surdos não darão conta, por isso é tão importante que os ouvintes 

também façam uso da Libras. E, independentemente de ser ensino de L1 ou L2 o que precisamos 

é nos unir enquanto usuários de língua de sinais. Com relação aos desafios enfrentados e 

estratégias utilizadas, posso falar sobre a necessidade de acabar, acabar com as barreiras 

comunicacionais. Porque, por exemplo, no passado eu sofri demais, eu sofri muito por falta de 

direito de fala, direito de me comunicar. Mas eu teimei, eu insisti e nunca desisti. Uma prova 

disso foi tentar durante dez anos passar em um vestibular, mesmo sabendo que era mais fácil 

eu ser reprovada do que aprovada por causa do meu português, ou na verdade, a falta dele, eu 

nunca deixei de tentar até conseguir passar. Passai naquele que me respeitou desde a seleção, 

entrada, permanência e conclusão do curso, ou seja, não me reprovou por eu ser surda mas me 

deu condições de passar permanecer e concluir, respeitando a minha língua e cultura. Por isso, 

acho que tudo isso foi um desafio para mim. Hoje na universidade, me sinto muito satisfeita 

com a entrada significativa dos meus colegas surdos, num espaço majoritariamente de ouvintes, 

com o crescimento e visibilidade da Libras, por exemplo, hoje eu tenho um projeto de pesquisa, 

que é o glossário. Esse projeto não visa ajudar só aos surdos, mas aos ouvintes também, porque 

a maioria dos alunos são ouvintes, esse projeto é um desafio para eles também. Não foi fácil a 

minha chegada aqui na Universidade, eu precisei sofrer, sofrer, sofrer e sofrer para poder 

ultrapassar todas as barreiras e chegar aqui. Agora eu me sinto muito satisfeita, muito feliz, hoje 

sou professora, como você pode ver tenho meu espaço, a minha cadeira, o meu birô e, claro, 
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tenho meu trabalho, e meu trabalho não é só com os alunos, trabalho com outros professores, 

técnicos, tenho algumas extensões, tenho diversas atribuições. Eu tenho orgulho do espaço que 

eu conquistei, e fico mais feliz quando sei que as pessoas se perguntam como uma pessoa surda 

pode ser professora universitária. Eu percebo que aqui as coisas têm melhorado com relação a 

isso, as pessoas já se acostumaram com a nossa presença, a universidade, as pessoas tem se 

esforçado para entender isso, é um processo demorado, mas vamos conseguir, porque nós 

surdos sempre conseguimos, por isso me sinto tão feliz de estar aqui. 
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APÊNDICE F - Transcrição em português da entrevista narrativa de Silva 

 

Boa noite, meu nome é xxxxx e este é meu sinal. Hoje sou professora da UFERSA e vou narrar 

minha vida escolar até a entrada no mercado de trabalho. Eu comecei a estudar em uma escola 

regular privada, quando ainda era ouvinte, então ocorreu minha surdez. Após a minha surdez, 

precisei continuar estudando e fazer fonoterapia. Porém, até 4ºsérie do Ensino Fundamental, eu 

não conseguia compreender o que o professor falava, porque naquela época não havia a 

presença de intérprete. Então, durante esse período eu silenciei minhas dificuldades. Quando 

concluí a 4º série mudei de escola e passei a estudar em uma escola pública, pois na escola 

privada eu não conseguia desenvolver, não aprendia nada. E, embora eu tivesse sido aprovada 

para 5º série, minha mãe resolveu me matricular novamente na 4º série, pois ela acreditava que 

eu não iria conseguir acompanhar pelo fato de não ter aprendido o suficiente para avançar. Eu 

não queria estudar a 4º série novamente, mas ela afirmava que eu não sabia nada, tipo: eu não 

sabia português e não sabia ler. Dessa maneira, fui matriculada novamente na4ºsérie, em uma 

escola municipal no período da tarde, além disso, num contra turno, eu frequentava o AEE. Lá, 

no AEE, eu aprendia português, vocabulário, não tinha Libras, o ensino era feito de maneira 

oral. Passei para 5º série, continuei frequentando o AEE, porém nele só ensinava português e 

matemática, ainda assim minha mãe percebeu que minha aprendizagem estava lenta, então 

resolveu me matricular numa aula de reforço à noite. Quando comecei a frequentar a aula de 

reforço, minha rotina ficou assim: de manhã eu ia para fonoterapia, à tarde eu ia para escola, e, 

em dois dias ainda tinha atendimento no AEE, atendimento esse que durava em média uma 

hora, e, à noite eu tinha o reforço. No qual, estudava todas as disciplinas. Permaneci nessa rotina 

até 8ºsérie. Ingressei no Ensino Médio, fiz o 1º ano em uma escola estadual, o 2º e o 3º ano fiz 

em uma escola privada, nessa escola, eu tinha aula de manhã e à tarde. Eu havia parado de 

frequentar a fonoterapia, pois já estava cansada daquilo. Quando terminei o ensino médio, eu 

não ingressei no Ensino Superior imediatamente, eu ainda prestei alguns vestibulares, mas não 

passei. Na verdade, eu era preguiçosa para estudar, as minhas notas não davam para ingressar 

na universidade. Eu ainda cheguei a passar na primeira fase, mas não consegui atingir o ponto 

de corte em matemática. Eu não fiquei triste, porque na verdade, eu não tinha interesse. Dois 

anos após essa última tentativa fiz minha matrícula no curso de contabilidade na Maurício de 

Nassau. Lá foi a minha primeira experiência com a presença de intérprete. Desculpa! Na 

verdade, foi no Anísio Teixeira, onde eu estudei o 1º ano do Ensino Médio, antes disso, eu não 

tive nada! Na Maurício de Nassau, eu estudei até o final da minha graduação com a presença 
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de intérprete. Eu estudava o 4º semestre de contabilidade quando abriram as inscrições na 

UFRN para o curso de Letras Libras, algumas pessoas me incentivaram e eu tentei, na verdade, 

mais por experiência, e assim, fiz minha inscrição e passei para Letras Libras na UFRN. Dessa 

maneira, fiquei fazendo as duas graduações, eu não quis optar por uma ou por outra, pois me 

formando nas duas, no futuro, eu teria duas opções de trabalho. Tanto poderia trabalhar na área 

de contabilidade como poderia trabalhar na área de Libras. No começo, sinceramente, eu pensei 

em largar o Letras Libras, porque estava na metade do curso de contabilidade, e eu não tinha 

vontade de fazer duas graduações. Então, me aconselharam a permanecer nos dois cursos até 

onde fosse possível. Quando eu já estava perto de me formar em contabilidade, um advogado, 

dono de uma empresa de advogados e contabilidade me procurou e perguntou se eu queria 

trabalhar na empresa dele, pois nessa empresa havia um homem deficiente, e este homem seria 

demitido, e eu o substituiria numa vaga de cota para deficientes. Então, perguntei quantas horas 

eu iria trabalhar por dia, ele me respondeu que seriam nove horas por dia, para poder conseguir 

folgar no sábado. Eu acabei desistindo desse emprego, pois eu não teria como concluir o curso 

de contabilidade e dar continuidade ao de Letras Libras. Para além disso, eu não tinha atração 

pela contabilidade, quando eu me formasse, se surgisse um emprego eu iria, me sacrificaria, 

mas não seria por gosto. Porém, para minha sorte, logo quando me formei em Letras Libras 

surgiu um concurso na UFRN, um concurso para professor substituto, eu passei e trabalhei dois 

meses. Nesse mesmo período surgiram mais dois concursos para professor efetivo, aqui na 

UFERSA e lá na UFAL. A princípio as provas desses concursos seriam realizadas em datas 

diferentes, mas aconteceu algum imprevisto na UFAL e tiveram que mudar as datas de 

realização, e com isso, aconteceu de coincidir com as provas do concurso aqui da UFERSA, 

dessa forma, eu precisava escolher qual concurso eu iria fazer. Eu priorizei aqui na UFERSA, 

porque seria mais próximo da minha família em Natal. Assim, eu passei e estou aqui 

trabalhando até hoje. Hoje enquanto professora de Libras da UFERSA, leciono na disciplina de 

leitura e produção de texto em Libras, na qual precisa ser trabalhado textos nas duas línguas, 

em Libras e em português. Nessa disciplina, minha principal estratégia é fazer a comparação da 

gramática da Libras com a gramática do português. Faço isso usando a escrita própria do surdo 

e traduzindo para gramática formal do português, pois os alunos que serão futuros professores 

precisam conhecer a escrita, o vocabulário e as escolhas linguísticas do surdo. Nós professores 

já formados, ou intérpretes, ou qualquer pessoa, pode ser doutor, nunca vai saber 100% o que 

o surdo escreve, porque não é a língua de fato do surdo, é uma L2, se fosse na Libras, daria para 
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entender 100%, mas a escrita não dar para ter total certeza, só hipótese. Então, minha estratégia, 

é trabalhar substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, artigo e verbo na escrita própria do surdo. 

Eu começo separando por categorias, objetivando fazer a tradução escrita própria do surdo, para 

saber quantos substantivos, quais são os tipos, se é pessoa, se é animal. Saber quais são os 

verbos, se está no passado, presente ou no futuro. Saber os adjetivos, o que significam, saber se 

é de qualidade, ou de qualquer outra coisa. Assim, discutimos as hipóteses de tradução. 

Trabalho também tradução própria de vídeos sinalizados de surdos que não sabem escrever, 

porque quando o surdo não sabe escrever, a Libras dele é diferente do surdo que sabe escrever. 

O surdo que não sabe escrever, parece que usa a Libras pura, e é muito difícil de fazer uma 

tradução. Quando comparamos com um surdo que sabe escrever, que já tem alguma graduação, 

percebemos que a sinalização é mais clara. A sinalização do surdo que não sabe escrever e 

desconectada, parece que não tem contexto. Da mesma maneira faço com leitura e escrita de 

ouvinte. O que é necessário para traduzir para Libras, apresento aspectos importantes da 

gramática da Libras como expressões faciais, role play, o uso de boias, classificadores, deixes 

e como sinalizar com o corpo. No caso de outra disciplina, como por exemplo, Literatura Surda 

I, nela faço comparação da Literatura brasileira com a Literatura surda. Inclusive, as pessoas 

me perguntam por que trabalho com a Literatura brasileira, dizendo que eu deveria pular isso, 

mas na verdade, eu não posso porque se eu não explicar nada sobre a Literatura brasileira, como 

é que os alunos vão entender o contexto histórico da Literatura nacional? Eles precisam ter 

conhecimento, ainda que básico, de como se iniciou a Literatura aqui no Brasil. A Literatura 

Surda, não são apenas coisas de surdos, ela tem características própria do surdo. A Literatura 

Surda se apropria de clássicos da Literatura geral e faz adaptações próprias da comunidade 

surda. Por exemplo: tem clássico próprio da comunidade ouvinte, o qual qualquer pessoa pode 

ter acesso a leitura, o patinho feio, que a comunidade surda adaptou para o patinho surdo.   
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APÊNDICE G - Transcrição em glosa da entrevista narrativa de Apolinário 

 

BOA TARDE VOCÊS. AGORA HISTORIA COMO MINHA VIDA CRESCER ESCOLA 

HOJE OK. EU COMEÇAR ESTUDAR ESCOLA IDADE 6 ATRASAR SABER PORQUE 

ANTIGAMENTE MINHA MÃE LUTAR IR VÁRIAS ESCOLAS PORQUE NENHUMA 

ESCOLA NÃO ACEITAR SURD@ POR ISSO MINHA MÃE JÁ CANSAR PORQUE 

MINHA MÃE LUTAR MUITO IR PROCURAR ESCOLA TENTAR ATÉ CONSEGUIR 

COLOCAR FILHA ESCOLA ENTÃO TODAS ESCOLAS NÃO ACEITAR SURD@ 

MINHA MÃE TAMBÉM JÁ CANSAR “OK PROBLEMA NÃO MINHA FILHA CASA 

FICAR”. PASSAR TEMPO EU BRINCAR FORA CALÇADA BRINCAR UMA MULHER 

VIR ANDAR VER CHAMAR “EI SUA FILHA SURDA?” MINHA MÃE RESPONDER 

“SIM” MULHER FALAR TER UMA ESCOLA ACEITAR SURD@ MINHA MÃE 

“SÉRIO?” MULHER “SIM” MINHA MÃE PERGUNTAR “AONDE?” ANTIGAMENTE 

SINAL ESCOLA ESTE N-O-R-M-A-L-I-S-T-A HOJE ESCOLA MUDAR SINAL MAS 

ANTIGAMENTE SINAL ESTE ENTÃO TER ÁREA ALUN@ SURD@ INCLUSÃO 

OUVINTE TAMBÉM MINHA MÃE FICAR LOUCA FELIZ AGRADECER MUITO 

MINHA MÃE MOMENTO JÁ IR JUNTO COMIGO ESCOLA “POR FAVOR ACEITAR 

MINHA FILHA SURDA SE POR FAVOR ACEITAR” DIRETOR@ ACEITAR MINHA 

MÃE IGUAL MUITO FELIZ ME COLOCAR ESCOLA ATRASAR IDADE 6. COMEÇAR 

ESCOLA DENTRO ORAL NÃO É LIBRAS ORALIZAR MAS SOFRER MUITO PORQUE 

PROFESS@R OBRIGAR ORALIZAR ERRAR SEMPRE PRATICAR ORALIZAR ATÉ 

CONSEGUIR ORALIZAR BEM POR CAUSA FAMÍLIA COMUNICAR MAS FAMÍLIA 

NÃO CONHECER SOBRE CULTURA SURDA NÃO SABER NADA FOCAR ORALIZAR 

FILHA. DEPOIS IDADE ACHAR NÃO LEMBRAR IDADE MAIS OU MENOS 8 7 MAIS 

OU MENOS ENCONTRAR TER SURD@ SINALIZAR EU OLHAR CURIOSIDADE ISSO 

O QUE GRUPO SURD@S CONVERSAR SINALIZAR EU CHEGAR PERTO 

CURIOSIDADE MAS EU NÃO ENTENDER NADA O QUE SIGNIFICAR LIBRAS EL@S 

RIR MUITO ALEGRIA EU CONFUSA SÓ OLHAR CURIOSIDADE MAS NÃO 

ENTENDER NADA OUTRO DIA AULA DE NOVO CHEGAR PERTO TENTAR SABER 

O QUE LIBRAS LÍNGUA ENTENDER DESCOBRIR O QUE TENTAR SINALIZAR 

DESCOBRIR NATURAL CULTURA SURDA COMEÇAR DESCOBRIR ABANDONAR 

ORALIZAR FONOAUDIOLOGIA ABANDONAR VIDA COMEÇAR COMUNIDADE 

SURDA. 1° ATÉ 4° SÉRIE DEPOIS MUDAR OUTRA ESCOLA SENTIR IMPACTO 



195 

 

 

DIFERENÇA PORQUE PROFESS@R FALAR COMO NÃO TER NADA INTÉRPRETE 

ANTIGAMENTE NADA PROFESS@R SÓ ESCREVER QUADRO FALAR COSTAS 

PARA MIM EU TENTAR VER PROFESS@R FALAR AS VEZES SÓ OLHAR APRENDER 

NADA EXPLICAR DIFERENTE TEXTO NÃO ME DAR ESCLARECER O QUE 

SIGNIFICAR NADA APRENDER NÃO. AS VEZES PROFESS@R VIR PERTO FALAR 

“OLHA ATENÇÃO” MOSTRAR FALAR DEVAGAR EU BALANÇAR CABEÇA SIM 

MAS CLAREAR NÃO SENTIR DIFICULDADE TAMBÉM SENTIR BARREIRAS AS 

VEZES MANDAR FAZER ATIVIDADE CASA SEMPRE EU PEDIR “POR FAVOR MÃE 

AJUDAR FAZER” TAMBÉM MEU IRMÃO MAIS VELHO EU SEMPRE PEDIR “POR 

FAVOR AJUDAR RESPONDER” ENTREGAR ESCOLA SENTIR BARREIRA 

DIFICULDADE. DEPOIS PRIMEIR@ PROFESS@R TROCAR OUTR@ NOV@ ENTRAR 

MAS IGUAL SENTIR DIFICULDADE AS VEZES PROFESS@R MANDAR AMIG@ 

SENTAR LADO ALUN@ “POR FAVOR JUNTAR PERTO CADEIRA” PROFESS@R 

FALAR ALUN@ APONTAR CADERNO FAZER GESTO INTERAGIR COMIGO 

TAMBÉM MANDAR FAZER GRUPO TRABALHO SEMPRE GRUPO COLEGA LADO 

PORQUE INTIMIDADE INTERAGIR GESTO TAMBÉM LER BOCA EL@ FALAR 

ENTÃO SENTIR BARREIRA ESTUDAR 1° SÉRIE FUNDAMENTAL ATÉ ENSINO 

MÉDIO NUNCA TER PRESENÇA INTÉRPRETE NUNCA. ACABAR ENSINO MÉDIO 

SENTIR NÃO TER DESENVOLVER SENTIR NÃO TER EVOLUIR CONTINUAR 

SEMPRE IGUAL NÍVEL. DEPOIS COMEÇAR FAZER VESTIBULAR EU PRÓPRIA NÃO 

QUERER VESTIBULAR MAS MINHA AMIGA NIÁSCARA INSISTIR “VOCÊ 

PRECISAR VESTIBULAR” EU NÃO QUERER NÃO TER VONTADE TAMBÉM ANTES 

EU NÃO SABER O QUE PALAVRA VESTIBULAR NÃO CONHECER PALAVRA 

VESTIBULAR NÃO SABER TAMBÉM MINHA FAMÍLIA NÃO ENSINAR NADA. 

ANTES PENSAR VESTIBULAR UMA VEZ PROVA PRONTO ACABAR PENSAR MAS 

NÃO SABER ESTUDAR 4 ANOS ÁREA VESTIBULAR NÃO SABER. NIÁSCARA 

INSISTIR EU ACEITAR OK TENTAR AS VEZES EU IR CAS ESTUDAR UMA VEZ 

SEMANA ESTUDAR SOBRE VESTIBULAR TENTAR ESTUDAR NUNCA PENSAR 

ANSIEDADE PASSAR TORCER NUNCA PENSAR PARECE MINHA CABEÇA 

TRANQUILA RELAXAR NUNCA PENSAR ANSIEDADE COISAS. OUTRO DIA PROVA 

FORTALEZA LÁ EU TENTAR IR GRUPO AMIG@S SURD@S 5 IR COMEÇAR PROVA 

REDAÇÃO EU OLHAR CAPAZ ENTENDER PORQUE VESTIBULAR VÍDEO POUCO 
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MUDAR DIFERENTE POR CAUSA CULTURA SUL SANTA CATARINA OLHAR 

TENTAR CONSEGUIR RESPONDER DEPOIS NOITE ESPERAR RESULTADO 

APROVAR SURPRESA NUNCA VESTIBULAR PRIMEIRA VEZ SURPRESA PASSAR 

MAS ANTES MINHA FAMÍLIA NÃO ACEITAR EU IR VESTIBULAR FORTALEZA 

PORQUE FORTALEZA LUGAR PERIGOSO MAS PROBLEMA NÃO EU IR TAMBÉM 

FAMÍLIA ACHAR EU NÃO CONSEGUIR PASSAR SIGNIFICAR O QUE EU NÃO 

SABER APRENDER NADA POR ISSO FAMÍLIA ME DIZER EU NÃO SABER POR 

CAUSA SURDA MAS EU IR. DEPOIS EU PASSAR VESTIBULAR MINHA AMIGA 

LIGOU MINHA MÃE “SUA FILHA PASSAR” MINHA MÃE SILÊNCIO NÃO FALAR 

NADA PARABÉNS NADA OK PROBLEMA NÃO. COMEÇAR AULA FACULDADE 

MINHA MÃE MEDO ME LIBERAR PORQUE SABER LUGAR PERIGOSO FORTALEZA 

EU FIRME TER SEMPRE PENSAR POSITIVO NUNCA PENSAR NEGATIVO. GOSTAR 

PORQUE FACULDADE NUNCA VER TER DENTRO INTÉRPRETE MAS PROFESS@R 

SUBSTITUT@ TUDO SABER LIBRAS PARECE NÃO PRECISAR INTÉRPRETE 

PORQUE PROFESS@RES TOD@S SABER LIBRAS SUBSTITUT@ TAMBÉM TOD@S 

SABER LIBRAS MONIT@R TAMBÉM PROFESS@R SURD@ SABER LIBRAS SENTIR 

COMEÇAR MAS ANTES 1° SEMESTRE ATÉ 4° SEMESTRE DEPENDÊNCIA POR 

CAUSA PAGAR PESSOA INTÉRPRETE FAZER ATIVIDADE SENTIR DEPENDER 

PORQUE NÃO CONSEGUIR RESPONDER ATIVIDADE NÃO CONSEGUIR TENTAR 

PAGAR PESSOA FAZER ATIVIDADE SENTAR JUNTO RESPONDER. DEPOIS 

NIÁSCARA BRIGAR COMIGO FALAR O QUE “SE VOCÊ CONTINUAR DEPENDER 

PAGAR PESSOA ORGANIZAR ATIVIDADE VOCÊ NUNCA DESENVOLVER NÍVEL 

NÃO APRENDER NADA. EU DESISTIR PESSOA TRABALHO JUNTO COMIGO FAZER 

ATIVIDADE DESISTIR. TENTAR FAZER SOZINHA JÁ CHORAR LEMBRAR 

NIÁSCARA SEMPRE BRIGAR COMIGO DEPENDER CONTINUAR ESFORÇAR EU 

PRÓPRIA SOZINHA ORGANIZAR ATIVIDADE DEPOIS MOSTRAR NIÁSCARA 

PERGUNTAR SE CERTO NIÁSCARA CORRIGIR FALAR “ CERTO SÓ UM ERRAR NÃO 

PRECISAR OUTRA PESSOA DEPENDER PAGAR FAZER ATIVIDADE NÃO PRECISAR 

VOCÊ SABER” EU COMEÇAR SENTIR CONSEGUIR FAZER ATIVIDADE PRAZER 

MUITO FELIZ SENTIR AGRADECER NIÁSCARA CONSEGUIR SOZINHA 5° ATÉ 7° 

SEMESTRE NUNCA RECUPERAÇÃO DISCIPLINA NUNCA ANTES 1° ATÉ 4° 

SEMESTRE SEMPRE FICAR 8° SEMESTRE TCC IGUAL MONOGRAFIA PAGAR 
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PESSOA SENTAR JUNTO COMIGO ORGANIZAR OK APRESENTAR MONOGRAFIA 

NOTA 10 SENTIR MUITO FELIZ NUNCA VER SOBRE TEMA PROFESS@R OUVINTE 

SABER LIBRAS MONITOR TOD@S SABER LIBRAS GOSTAR MAIS QUE ANTES 

MINHA ESCOLA CRESCER VIDA DIFÍCIL BARREIRAS  PENSAR ATÉ HOJE 

DESENVOLVER NÍVEL IGUAL MAS DESCULPA NÃO É. DEPOIS FAZER 

ESPECIALIZAÇÃO VERDADE EU NÃO QUERER FAZER ESPECIALIZAÇÃO MAS 

ALGU@S AMIG@S CHAMAR “VAMOS FAZER ESPECIALIZAÇÃO GRUPO EU 1° 

SINAL ESTE C-H-R-I-S-T-I-A-N 2° SINAL ESTE E-L-I-E-D-S-O-N 3° SINAL ESTE L-U-

Z-I-A-N-O GRUPO COMEÇAR ESPECIALIZAÇÃO PARTICULAR TER INTÉRPRETE 

TER TAMBÉM ALGUNS PROFESS@RES LIBRAS SABER TAMBÉM TER UM@ 

INTÉRPRETE MAS NÃO É ENSINAR INTERPRETAR É TRABALHAR PROFESS@R 

SABER LIBRAS SINAL ESTE D-I-E-G-O 2° SINAL ESTE A-D-R-I-A-N-A PROFESSORA 

SURDA DOIS FLUENTES EU MUITO FELIZ OUTR@ PROFESS@R ENTRAR 

PRECISAR INTÉRPRETE PAGAR FACULDADE PARTICULAR RESOLVER PAGAR 

INTÉRPRETE BOM GOSTAR ESPECIALIZAÇÃO TERMINAR. JÁ ANO PASSADO 

FAZER MESTRADO ALUNA ESPECIAL ONDE UERN PROFESSORA SINAL ESTE A-

N-A INTÉRPRETE TAMBÉM GOSTAR PORQUE QUERER FAZER ALUN@ ESPECIAL 

PORQUE MINHA EXPERIÊNCIA COMO FUTURO MESTRADO REGULAR GOSTAR 

ACABAR 6 MESES TERMINAR MAS HOJE FAZER DE NOVO ALUNA ESPECIAL 

MESTRADO AQUI UFERSA PROFESSOR VICENTE COMEÇAR HOJE TER D@IS 

INTÉRPRETES GOSTAR EU ACHAR DIFÍCIL MAS EXPERIÊNCIA APRENDER. 
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APÊNDICE H - Transcrição em glosa da entrevista narrativa de Ferreira 

 

OI TUDO BOM RESPONDER ENTREVISTA PERGUNTAR HISTORIA MINHA VIDA 

COMO ACONTECER TRAJETÓRIA EU RESPONDER. COMEÇAR IDADE MAIS OU 

MENOS 9 ENTRAR ESCOLA OUVINTE NORMAL ONDE SALGADO DE SÃO FELIX 

SINAL ESTE PARAÍBA CIDADE INTERIOR PARAÍBA EU CRESCER IR ESCOLA 

DIRET@R NÃO ACEITAR SURD@ MINHA MÃE DIZER O QUE MEU FILHO DIREITO 

PODER ESTUDAR SIM PROFESSORES ACEITAR NÃO SÓ UM@ PROFESS@R 

ACEITAR AJUDAR SALA 1° SÉRIE AJUDAR COISAS  PREOCUPAR AJUDAR MUITO 

O QUE VISUAL IMAGEM DESENHOS ME DAR VISUAL PERCEBER SOBRE ANJO EU 

ENTENDER VER VISUAL IMAGINAR ANJO PERCEPÇÃO AJUDAR DESENVOLVER. 

MAS ACONTECER O QUE MINHA MÃE INFORMAÇÃO RECEBER TER AULA LÁ 

LIBRAS ONDE CAMPINA GRANDE NOME ESCOLA ICAE SINAL ESTE LÁ 

INFORMAÇÃO RECEBER MINHA MÃE ACEITAR LEVAR FILHO TODO DIA 1 HORA 

IR VOLTAR CHEGAR ESCOLA PRIMEIRA VEZ SURD@S VER SINALIZAR EU MEDO 

MINHA MÃE INCENTIVAR EU IR ENCONTRAR MUIT@S SURD@S ME 

RECONHECER IGUAL SENTIR COMEÇAR INTERAGIR APRENDER LIBRAS 

VERDADE IR ESCOLA I-C-A-E SINAL ESTE IR ESCOLA NORMAL INCLUSÃO EU 

DUAS IR ESCOLA NORMAL ATÉ 4° SÉRIE MAS NÃO TER INTÉRPRETE SALA EU 

SOFRER TODAS DISCIPLINAS PROFESS@R ORALIZAR AULAS SEMPRE 

PERGUNTAR PESSOAS LADO O QUE PESSOA EXPLICAR O QUE TRABALHOS 

TUDO MAS RESUMIR FALTAR DETALHAR PROFESS@R NADA PROFESS@R 

ESCREVER ORAL EU NÃO ESCUTAR NADA BARREIRAS ACONTECER O QUE 

APRESENTAR TRABALHO ME CHAMAR GRUPO 4 PESSOAS EU SEGURAR CARTAZ 

IMAGENS QUADROS OUTR@S COLEGAS TOD@S FALAR ATÉ CHEGAR EU 

ÚLTIMO FALAR NADA SÓ SEGURAR CARTAZ COLEGA ME CHAMAR ACABAR EU 

DOBRAR CARTAZ ENTREGAR PROFESS@R ME PASSAR NOTA PASSAR ATÉ 4° 

SÉRIE SENTIR BEM NÃO. TRAJETÓRIA ESTUDAR 4° SÉRIE ATÉ 8° SÉRIE 1° 2° 

ENSINO MÉDIO PEDIR MUDAR JOÃO PESSOA ENCONTRAR IRMÃO DENTRO 

ESCOLA ESCOLA LÁ TER APROVEITAR EU IR ESTUDAR ESCOLA PARTICULAR 

ESCOLA 2° 3° ENSINO MÉDIO NÃO TER INTÉRPRETE BARREIRA IGUAL ANTES 

PROFESS@R SÓ ORALIZAR ACABAR EU FORMAR ENSINO MÉDIO FORMAR 
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TERMINAR. ENCONTRAR FORA ASSOCIAÇÃO ENCONTRAR PERCEBER 

APRENDER LIBRAS TER ESCOLA M-A-G-I-S-T-É-R-I-O SINAL ESTE TER OBJETIVO 

FUTURO PROFESS@R EU PENSAR LEMBRAR MEU IRMÃO ENSINAR SALA 

REFORÇO EU VER INCORPORAR VONTADE AJUDAR SURD@ FAZER INSCRIÇÃO 

TER INTÉRPRETE VISÃO LEMBRAR ANTES SOFRER APRENDER NADA 

TRAJETÓRIA HOJE VER LIBRAS INTÉRPRETE PROFESS@R FLUENTE NÃO EU 

GRUPO SURD@ SENTAR OLHAR ANTET@S DISCIPLINAS PARECE VOLTAR AULA 

LEMBRAR ENSINO FUNDAMENTAL COMPARAR TRAJETÓRIA FORMAR 4° 

ENSINO MÉDIO DEPOIS FACULDADE OBJETIVO MEU SONHAR EU VONTADE 

SONHAR O QUE FISIOTERAPIA MAS MINHA MÃE DINHEIRO NÃO TER BARREIRAS 

EU ESPERAR TEMPO PASSAR AMIG@ ME FALAR VAMOS TER CURSO LETRAS 

LIBRAS EU “O QUE LETRAS LIBRAS” EU VONTADE TENTAR FAZER INSCRIÇÃO 

CURSO ESTUDAR DEPOIS PROVA VESTIBULAR PASSAR CONSEGUIR LETRAS 

LIBRAS EU MUITO FELIZ ANO 2008 COMEÇAR LETRAS LIBRAS MUIT@S SURD@S 

FLUENTES ME DAR PRAZER VISUAL VER SINALIZAR ME EMOCIONAR 

ESFORÇAR ESTUDAR APROFUNDAR ACADÊMICO ME DESAFIAR DESENVOLVER 

ATÉ CONCLUIR ME FORMAR DEPOIS EU O QUE ESPECIALIZAÇÃO LIBRAS 

ESTUDAR DOIS ANOS AGORA ESTAR ESTUDAR MESTRADO O QUE ORGANIZAR 

O QUE DISSERTAÇÃO APRESENTAR. ANTES MESTRADO EU ESTUDAR ME 

PROPORCINAR TAMBÉM ABRIR MENTE TEORIA APROFUNDAR CONHECIMENTO 

TER INTÉRPRETE EXPLICAR EU ESTUDAR FÁCIL NÃO APROFUNDAR MAS 

ESFORÇAR TAMBÉM PERGUNTAR MUITO ESTUDAR ATÉ HOJE BOM EU 

ESFORÇAR CONTINUAR. COMO PAPEL PROFESSOR LIBRAS COMO ENSINAR L1 

COMO ENSINAR L2 ENSINAR SURDO ENSINAR OUVINTE COMO EXPERIÊNCIA. 

ESCOLA PRIMEIRA SURD@ SINAL ESTE NOME C-E-P-E-S TAMBÉM ESCOLA EU 

TRABALHAR SALA E-J-A IDADE MAIS OU MENOS 18 ATÉ 45 EU PENSAR 

METODOLOGIA IGUAL SURD@S VER NÃO SABER LIBRAS COMO EU ESFORÇAR 

SURD@ ESTRATÉGIA METODOLOGIA O QUE ESNINAR MAIS IMAGEM MOSTRAR 

MATERIAIS ENSINAR PRINCIPAL VISUAL TENTAR PRIMEIRO HISTORIA TEATRO 

MOSTRAR LINGUA SINAIS NÓS DESAFIO VOCÊS ABRIR MENTE SURDO IGUAL 

SENTIR ENSINAR PRINCIPAL VISUAL SINALIZAR AJUDAR IMAGEM DEPOIS 

APRENDER TAMBÉM LIBRAS TENTAR DIFICULDADE TAMBÉM SENTAR 



200 

 

 

CÍRCULO “VOCÊ SABER AJUDAR INTERAGIR” EL@S GOSTAR ABRIR MENTE 

AJUDAR ATIVIDADE LIBRAS SÓ SINALIZAR EU EJA 3 ANOS TERMINAR EU 

MUDAR JOÃO PESSOA FUNAD TRABALHAR SALA AEE SURD@ CIDADES 

INTERIOR VIR JOVENS EU DISCIPLINA O QUE ENSINAR LITERATURA SURDA 

VISUAL HISTORIA CONTAR DVD VÁRIOS MOSTRAR TEMA EL@S SABER LIBRAS 

MAS HISTORIA LITERATURA NÃO CONHECER APROVEITAR DVD ASSISTIR TODO 

SOBRE CONHECER PORCO TRÊS MOSTRAR NARRAR DEPOIS ASSISTIR TODO 

PERGUNTAR 1° AMARELO 2° AZUL 3° VERMELHO SIGNIFICAR O QUE EXPLICAR 

PERCEBER SENTIR TROCA ENTENDER DIVIDIR GRUPO APRESENTAR TEATRO EU 

ENSINAR ESTRATÉGIA ATIVIDADE ATÉ FINAL. TAMBÉM ENSINAR L2 OUVINTE 

EU COMEÇAR INSTRUTOR ESCOLA MUNICIPAL AONDE SINAL ESTE NOME B-A-

Y-E-U-X LÁ EU TRABALHAR 5 ANOS CURSO LIBRAS ABRIR OBJETIVO O QUE 

FAMÍLIA PROFESS@RES ESCOLA TRABALHAR COMUNIDADE GERAL EU 

ENSINAR BÁSICO INTERMEDIÁRIO AVANÇADO ENSINAR LIBRAS COMO 

CIRCULO TROCA EXPERIÊNCIA PESSOA SURD@ VOCÊS OUVINTE COMO 

BARREIRA MAS MOSTRAR CALMA TEATRO “TUDO BOM” EXPRESSÃO FACIAL 

CORPORAL PERCEBER COMO DIFICULDADE DATILOLOGIA NÃO ENTENDER 

INTERAGIR MOSTRAR IMAGEM MAIS TEATRO MOSTRAR PRATICAR INTERAGIR 

DIFÍCIL DEDOS DUROS MAS TODO DIA CONTATO SURD@ EU JÁ CONVIDAR 

ASSOCIAÇÃO SURD@ MOSTRAR PERFIL VIDA CADA UM TENTAR MOSTRAR 

PREFEITURA MUITOS ANOS DEPOIS EU LETRAS LIBRAS FORMAR PENSAR VISÃO 

FUTURO VONTADE SONHAR O QUE UNIVERSIDADE ABRIR MUITOS CONCURSOS 

EU VONTADE JÁ VIAJAR 4 VEZES PROVA PASSAR NÃO 1° 2° 3° 4° ÚLTIMO EU 

PENSAR AQUI UFERSA LONGE JOÃO PESSOA ATÉ AQUI 6 HORAS VIAGEM 

REFLETIR ESFORÇAR VIR FAZER INSCRIÇÃO PROVA ESCREVER PASSAR 

DIDÁTICA PASSAR AQUI PRIMEIRO PROFESSOR FEDERAL MEU 

SONHARDISCIPLINA ENSINAR LIBRAS UNIVERSIDADE OBJETIVO QUERER 

INCENTIVAR OUVINTE SURD@ JUNTO FUTURO FORMAR IMPORTANTE O QUE 

MODELO ENSINAR SURD@ BRASIL. ENTÃO ME PERGUNTAR RESPONDER 

ESTRATÉGIA COMO ENSINAR USAR QUAL OK SALA SURD@ EU PRINCIPAL 

PERCEBER NÍVEL MOSTRAR FÁCIL O QUE TEATRO ABORDAR EXEMPLO SALA 

CHEGAR DIZER OI TUDO BEM SURD@S OLHAR ATENT@S EU DIZER EU SURDO 
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VOCÊ SURD@ VOCÊ SURD@ EL@S BALANÇAR CABEÇA DIZER SIM INTERAGIR 

TENTAR CONHECER PERCEBER CONHECER NÃO FACILITAR EU ROUPA TEATRO 

MOSTRAR TAMBÉM SLIDE IMAGEM APONTAR PERGUNTAR ACONTECER O QUE 

EU SINALIZAR MAIS VISUAL IMAGEM AJUDAR POSSÍVEL INTERAGIR TAMBÉM 

CLASSIFICADOR AJUDAR ABRIR MENTE ESTRATÉGIA USAR SE EU PRIMEIRO 

ESCREVER EL@S DIFICULDADE PRINCIPAL L1 MAIS VISUAL SLIDE AJUDAR 

ABRIR MENTE ESTRATÉGIA ENSINAR OUVINTE TRABALHAR MOSTRAR 

CONTEÚDO DAR SÓ ENSINAR PORTUGUÊS NÃO É PRINCIPAL MOSTRAR O QUE 

CHEGAR TEATRO MÍMICA LIBRAS PENSAR COMPLICAR OLHA “BOA TARDE 

VOCÊS HISTORIA ACONTECER ASSOCIAÇÃO CONTATO FORA JÁ ACONTECER 

NAMORAR BEBER” SINAIS CASA APRENDER COMPARAR MISTURAR LÍNGUA 

MAS OFCIAL LÍNGUA OFICIAL BRASIL LIBRAS VALOR TENTAR ADPTAR 

ENTENDER TEATRO DIÁLOGO PRATICAR EL@S IMPORTANTE O QUE 

APRESENTAR EU JÁ CONVIDAR SURD@S EMPATIA SURD@S BARREIRA “ELE 

SURD@” PENSAR EL@ IGUAL MIM NÃO DIFERENTE CADA PESSOA CONVIDAR 

TENTAR PRATICAR PRINCIPAL VISUAL CORPO EXPRESSÃO FACIAL GUARDAR 

PENSAR ESCREVER PORTUGUÊS SINALIZADO NÃO ADAPTAR NATURAL LÍNGUA 

DE SINAIS EU ENTENDER DIFÍCIL BARREIRA PROBLEMA O QUE LONGE 

CONTATO EXISTIR AQUI PROFESS@R IMPORTANTE INTERAGIR PRATICAR 

FUTURO ESPERANÇA MELHORAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I - Transcrição em glosa da entrevista narrativa de Graça 
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OLÁ MEU NOME XXXX ESTE MEU SINAL EU NASCER FORTALEZA MINHA 

FAMÍLIA VIVER LÁ EU CRESCER MAS EU SINALIZAR NADA MAS TER ANTES 

PRÓPRIOS SINAIS CASEIROS FAMÍLIA LIVRE ORALIZAR TAMBÉM GESTO OUTRO 

MOMENTO IDADE 7 ME COLOCAR ESCOLA PRÓPRIA INES FORTALEZA INES 

TUDO PRÓPRIO LIBRAS MAS TER OUTRO PERÍODO MAIS OU MENOS 1 ANO 

ANTES PROFESS@R OUVINTE ENSINAR APRENDER O QUE SÓ ORALIZAR MAIS 

ESCREVER PORTUGUÊS SOFRER SINALIZAR LIVRE MAS DENTRO SALA AULA 

OBRIGAR SÓ ORALIZAR SINALIZAR NÃO MOMENTO 1 ANO MEIO DEPOIS LIVRE 

SINALIZAR POR ISSO ANO ANTES 1990 PRÓPRIO LIBERAR POR CAUSA ANTES 

HISTÓRIA CONGRESSO MILÃO OPRIMIR ATÉ 100 ANOS 1990LIBERAR DENTRO 

INES SINALIZAR ATÉ 4° (QUARTA) SÉRIE NÍVEL FUNDAMENTAL DEPOIS MUDAR 

OUTRA ESCOLA NORMAL POR ISSO MINHA CASA FAMILÍA PERTO ESCOLA. LÁ 

ESCOLA PÚBLICA ME COLOCAR SÓ EU SURDA TOD@S OUVINTES SABER NADA 

LIBRAS PROFESS@R NÃO SABER NADA LIBRAS SÓ EU COMO RESOLVER 

PROFESS@R FRENTE EU OLHAR FAZER LER BOCA FALAR NOSSAGRUPOÉ 

DISCIPLINA PORTUGUÊS ORALIZAR MUITO DIFÍCIL SOFRER BARREIRAS EU 

SABER MATEMÁTICA SOMAR MULTIPLICAR DIVIDIR DIMINUIR ENTENDER 

PORTUGUÊS CONHECER ALGUMAS PALAVRAS ANTES OUTRA ESCOLA ME 

ENSINAR APRENDER PALAVRA ALGUMAS PALAVRAS NÃO SABER SINALIZAR 

INTERAGIR COMO. ENTÃO PROFESS@R ME DAR NOTA PENA NOTA NORMAL 

MÉDIA PASSAR DIFICULDADE CONTINUAR ESCREVER CASA FAMÍLIA ME 

AJUDAR COMO MÃE ME DAR O QUE DICIONÁRIO LER CONHECER SIGNIFICAR O 

QUE EU “OK” ESTUDAR PALAVRAS ATÉ ACABAR 9° (NONO) SÉRIEESCOLA 

PÚBLICA ATÉ 9° (NONO) SÉRIE ACABAR MUDAR OUTRA ENSINO MÉDIO ANTES 

SURD@ GRUPO ASSOCIAÇÃO SURD@ LUTAR PERSISTIR CONSEGUIR LIBERAR 

DENTRO SALA AULA INCLUIR SURDO OUVINTE INCLUIR MAIS NOVO 

TRADUTOR INTÉRPRETE GRAÇAS DEUS SURD@ OUVINTE INCLUIR INTÉRPRETE 

ENTENDER ESCLARECER INTERAGIR CONSEGUIR PASSAR ENSINO MÉDIO 

ACABAR OK DESCANSAR MENTE. TENTAR VESTIBULAR FACULDADE 

PARTICULAR “EVOLUÇÃO” NÃO DESCULPAR NOME “POSITIVO” SINAL ESTE 

PRÓPRIO SURD@ PARTICULAR PASSAR PROVA NÃO OK OUTRA FACULDADE 
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PARTICULAR PROCURAR ESTUDAR CONSEGUIR PASSAR O QUE CURSO 

FACULDADE MATEMÁTICA IR MAS LEMBRAR FALTAR INTÉRPRETE CADÊ 

PROCURAR FALAR NÃO TER NINGUÉM DIFÍCIL INTÉRPRETE FACULDADE 

DISPONIBILIZAR NÃO COMO FALTAR SENTIRACESSIBILIDADE EU IR RESOLVER 

PEDIR FACULDADE MATEMÁTICA DESCULPAR EU TRANCAR CURSO. DEPOIS 

CHEGAR ANO 2006 ABRIR VESTIBULAR LETRAS LIBRAS CAMPUS UFSC EU 

QUERER FAZER PROVA PASSAR RÁPIDO ENTRAR GRUPO MAIORIA SURD@ 

OUVINTE 3 PESSOAS TAMBÉM FLUENTE MAIORIA ENTENDER GRAÇAS DEUS 

ESTUDAR CONHECER LÍNGUÍSTICA LIBRAS VÁRIOS ATÉ FORMAR PASSAR 

ACABAR DEPOIS MUDAR NATAL POR ISSO ENTRAR ESTUDAR ESPECIALIZAÇÃO 

TEMA INTERPRETAÇÃO TRADUÇÃO ENSINAR PROEFICIÊNCIA 1 ANO DEPOIS 

ACABAR AGORA EU TENTAR SONHAR PASSAR POR ISSO MESTRADO PRECISAR 

POR ISSO ÁREA DOUTORADO ÁREA COMO TER LIMITAÇÃO PORQUE COMO 

ÁREA CONHECIMENTO LIBRAS COMO EU TENTAR DESISTIR NÃO ESFORÇAR 

CONTINUAR ATÉ DEUS ABENÇOAR PASSAR MESTRADO SATISFEITA QUERER 

OBRIGADA. ANTES COMEÇAR APRENDER LIBRAS COMO AONDE PERÍODO 

CRIANÇA POR ISSO SINAL PRÓPRIO CASA USAR LIBRAS GESTO PRÓPRIO 

FAMÍLIA INTIMIDADE VONTADE OUTRO MOMENTO VER ENCONTRAR ONDE 

SURD@ VIR ANDAR ÁREA PRAIA SURD@S GRUPO SURFISTA EU OLHAR 

INTERESSAR SINALIZAR EU ANDAR ATÉ ONDE SINALIZAR SURD@ IGUAL EU 

FELIZ ONDE EL@S DIZER “LÁ ASSOCIAÇÃO” ESCREVER ENDEREÇO ME DAR EU 

IR SENTIR MUITO TOD@S SINALIZAR MAS LEMBRAR ANTES INES IDADE 7 POR 

ISSO SURD@S GRUPO ACABAR 4° (QUARTA) SÉRIE TOD@S SEPARAR AGORA 

ADULTO ENCONTRAR RECONHECER INTERAGIR EU MOMENTO APRENDER 

LIBRAS MUDAR FLUENTE SINAIS PRÓPRIO CASA GUARDAR LIBRAS ANO 

AQUELE ATÉ HOJE APRENDER ONDE POR ISSO APROVEITAR PRINCIPAL O QUE 

L1 LIBRAS CONHECER L2 PORTUGUÊS ESCREVER IMPORTANTE MAIS DO QUE 

SEMPRE HOJE MAIS APRENDER IMPORTANTE GOSTAR. ESTRATÉGIA COMO 

ENSINAR GRUPO L2 GRUPO L1 DEL@ SURD@ MAIS FÁCIL PORQUE POR ISSO 

IGUAL SINALIZAR LIBRAS IGUAL L1 SINALIZAR EL@S CONHECER COMO 

ESTRATÉGIA PRÓPRIA METODOLOGIA FOCO SURD@ ÁREA VÁRIAS TUDO POR 

ISSO COMO SE OUTROS MATERIAIS VÁRIOS DISCIPLINAS PEGAR ADAPTAR 
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SURD@ ENTENDER ESCLARECER. LIBRAS L2 OUVINTE APRENDER ONDE 

ENSINAR LIBRAS DAR EL@S APRENDER DESENVOLVER LIBRAS COMO POR ISSO 

COMUNICAÇÃO SURD@ COMUNICAÇÃO INTÉRPRETE COMUNICAÇÃO VÁRIOS 

POR ISSO LIBRAS TUDO PRINCIPAL POR ISSO COMUNICAÇÃO SURD@. 
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APÊNDICE J - Transcrição em glosa de entrevista narrativa de Nina 

 

EU ESTUDAR ANTES 1º (PRIMEIRA) SÉRIE ATÉ 4º (QUARTA), DESCULPA 1º 

(PRIMEIRA) ATÉ 3° (TERCEIRA) SÉRIE ESCOLA PÚBLICA DENTRO TER O QUE 

SALA ESPECIAL MISTURADOS SURDOS DEFICIENTES MENTAIS MISTURADOS 

SALA. TAMBÉM PERÍODO ESTUDAVA APAE. LÁ APAE TAMBÉM MISTURADOS 

DEFICIÊNCIAS. EU SEMPRE OLHAR PESSOAS ORALIZAR. O QUE EU VONTADE 

ESTUDAR ESCOLA PARTICULAR PORQUE VER MEUS AMIGOS ESTUDAR ESCOLA 

PARTICULAR TUDO USAR FARDA QUERER COPIAR IGUAL. MINHA ESCOLA 

PÚBLICA INFANTIL SIMPLES POBRE ROUPA DESGASTADA EU INSISTIR MINHA 

MÃE ACEITAR IR ESCOLA PARTICULAR. LÁ ESCOLA PARTICULAR ANTES NÃO 

TER TRADUTOR INTÉRPRETE ESTUDAR 4º (QUARTA) 5º (QUINTA) 6° (SEXTA) 7º 

(SÉTIMA) 8 ° (OITAVA) ATÉ ENSINO MÉDIO ESTUDAR SEM INTÉRPRETE SÓ 

OLHAR PESSOAS FALAR. PROFESS@R ME RESPEITAR NÃO PORQUE SEMPRE 

MINHA MÃE CONVERSAR PEDIR “MINHA FILHA SURDA PRECISA VER VOCÊ 

FALAR.” EU SENTAR FRENTE PROFESS@R PARA VER PORQUE EU SABER 

ORALIZAR MAS PROFESS@R RESPONDER “SIM OK” MAS IGNORAR IMPORTAR 

NÃOANDAR SALA COSTAS EU SOFRER INTERAGIR AMIG@S PERGUNTAR “O QUE 

EL@ FALAR?” AMIG@S AJUDAR. EU SOFRER TRAJETÓRIA ESCOLA. QUANDO EU 

DESCOBRIR VESTIBULAR TENTAR 10 ANOS. POR CAUSA REDAÇÃO OBRIGAR 

REGRAS PORTUGUÊS NÃO SABER EXISTIR LIBRAS AQUI BRASIL JÁ EXISTIR 

LIBRAS MAS EU NIÁSCARA NÃO SABER EU CONHECER LIBRAS JOÃO PESSOA EU 

APRENDER DEPOIS VOLTAR CRIAR ASSOCIAÇÃO DEPOIS SURGIR CURSO 

LETRAS LIBRAS 1º (PRIMEIRA) TURMA ANO 2006. ENTÃO 2006 FÁCILITAR VIDA 

MINHA MUDAR PORQUE APRENDER VERDADE. LÁ INTÉRPRETE SABER LIBRAS 

FLUENTE. ALUN@S TOD@S FLUENTE MISTURAR SURD@ OUVINTE MAS 

FLUENTE AULA FLUENTE PROFESS@RES FLUENTE ALGUNS PROFESS@RES 

FLUENTE OUTROS NÃO SABER APROVEITAR PRESENÇA INTÉRPRETE MAS 

LETRAS LIBRAS TOD@S FLUENTES EU MELHORAR APRENDER DESENVOLVER 

MAS PERÍODO ESTUDAR ENSINO MÉDIO ATÉ INFANTIL DIFÍCIL PORQUE AS 

VEZES PROFESS@R ME APROVAR AS VEZES ME REPROVAR NÃO TER 

ACESSIBILIDADE POR ISSO SOFRER BARREIRAS. HOJE NÍVEL SUPERIOR 
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FORMAR LETRAS LIBRAS MELHORAR PORQUE ACESSIBILIDADE TER PRÓPRIA 

SURDO. ANTES EU EXPLICAR HISTÓRIA MINHA VIDA TRAJETÓRIA. O QUE ME 

MARCAR MAIS COMUNICAÇÃO POR CAUSA SURDO OUVINTE MAS EU ME 

RECONHECER LIMITAR? NÃO LIMITAR SOCIEDADE GERAL PORQUE NÃO TER 

COMUNICAÇÃO EXEMPLO MÉDICO NÃO TER COMUNICAÇÃO BANCO PRECISAR 

DEPENDER OUTRA PESSOA OUVINTE ACOMPANHAR INTERPRETAR. ANTES 

INTÉRPRETE NÃO TER MAS DEPENDER POR ISSO IMPACTAR MAIS 

COMUNICAÇÃO SOCIEDADE GERAL. ENTÃO EU JÁ FORMAR LETRAS LIBRAS 

PASSAR CONCURSO TRABALHAR UNIVERSIDADE CURSO LETRAS LIBRAS 

SATISFAÇÃO PORQUE TEM PRÓPRIA LÍNGUA SINAIS EXEMPLO LÍNGUA 

MATERNA SURDO NATURAL ENSINAR PORQUE IGUAL IDENTIFICAR LÍNGUA 

IGUAL. TAMBÉM USAR METODOLOGIA PRÓPRIA SURDO COMO VISUAL LIVRO 

SINALIZAR TEATRO VÁRIOS TAMBÉM PESQUISAR COMPUTADOR VISUAL 

CULTURA SURDA. SEGUNDA LÍNGUA PODE PORQUE OUVINTE VEM ESTUDAR 

LETRAS LIBRAS NÓS SURDOS ESTRATÉGIA O QUE MOSTRAR IMAGEM TAMBÉM 

DATILOLOGIA TENTAR COMUNICAÇÃO INTERAGIR. SURDO SABER 

METODOLOGIA DIFERENTE SURDO OUVINTE L1 NATURAL SINALIZAR 

EXEMPLO: TRABALHAR FUNDAMENTOS EDUCAÇÃO EU EXPLICAR HISTORIA 

COMO SURDO SOFRER TRAJETÓRIA SURDO SE IDENTIFICAR IGUAL HISTORIA 

VIDA DIFICULDADE ESCOLA COMUNICAÇÃO NÃO TER. L2 COMO EXEMPLO 

SEMPRE MOSTRAR PORQUE COMO SURDO NÃO PRECISAR ORALIZAR PORQUE 

ACABAR SLIDE VER SINAL TAMBÉM APROVEITAR CONTEXTO APROVEITAR 

PERGUNTAR SINAIS ENSINAR TAMBÉM APROVEITAR DIÁLOGO INTERAGIR 

FÁCIL LETRAS LIBRAS IMPORTANTE VIDA SURDO PRINCIPAL SURDO TAMBÉM 

OUVINTE PORQUE PRECISAR UM AJUDAR OUTRO PRECISAR AUMENTAR 

IMPORTANTE DESENVOLVER CURSO LETRAS LIBRAS EVOLUIR CONTRIBUIR 

PORQUE FUTURO CRIAR ESCOLA BILÍNGUE POUCAS PESSOAS NÃO MUITAS POR 

ISSO IMPORTANTE CURSO LETRAS LIBRAS L1 L2 PRECISAR UNIÃO. COMO 

DESAFIO ESTRATÉGIA ACABAR BARREIRA DIFICULDADE. EU EXPLICAR ANTES 

SIM SOFRER MUITO MAS FORÇA LUTAR DESISTIR NÃO LEMBRAR ANTES EU 

EXPLICAR DEZ ANOS NÃO PASSAR VESTIBULAR EU DESISTIR NÃO PASSAR 

LETRAS LIBRAS POR ISSO DESAFIO AQUI UNIVERSIDADE EU GOSTO MAIORIA 
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SURDOS PROFESSORES TAMBÉM CRIAR GLOSSÁRIO AJUDAR OUVINTES 

PORQUE AQUI MAIORIA OUVINTE POR ISSO GLOSSÁRIO AJUDAR DESAFIO PARA 

MIM FÁCIL EU ORALIZAR SIM MAS TENTAR FALAR NÃO SÓ SINALIZAR 

CONSEGUIR COMUNICAÇÃO. EU CHEGAR AQUI UNIVERSIDADE FÁCIL NÃO 

PRECISAR SOFRER DIFICULDADE VENCER HOJE FELIZ HOJE PROFESSORA POR 

ISSO SENTAR AQUI MESA MINHA TRABALHAR TAMBÉM TER SÓ ALUNO 

OUVINTE SURDO NÃO TER PROFESSOR TÉCNICO TER PROJETO EXTENSÃO 

VÁRIOS TER FACILITAR AQUI MELHORAR PORQUE PERSPECTIVA COMO 

SUJEITO SURDO PROFESS@R EU ORGULHO HOJE UNIVERSIDADE UFERSA 

PROCESSO MELHORAR DEVAGAR MAS CONSEGUIR POR ISSO EU FELIZ ESTAR 

AQUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE K - Transcrição em glosa de entrevista narrativa de Silva 
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BOA NOITE MEU NOME XXXX ESTE MEU SINAL. HOJE EU PROFESSORA UFERSA 

EU EXPLICAR COMO MINHA VIDA ESCOLAR ATÉ TRABALHAR. EU COMEÇAR 

ESTUDAR ESCOLA NORMAL PARTICULAR OUVINTES DEPOIS ALGUNS SURDOS 

EU PRECISAR ESTUDAR ESCOLA TAMBÉM ESTUDAR FAZER EXERCÍCIO VOZ 

ORALIZAR PERÍODO MAS PERÍODO EU CRIANÇA PARECE APRENDIZAGEM NÃO 

TER ENTENDER O QUE PROFESS@R FALAR PORQUE NÃO TER INTÉRPRETE 

TAMBÉM EU FAZER O QUE FINGIR ATÉ MAIS OU MENOS 7 (SETE) 8 (OITO) IDADE 

4° (QUARTA) SÉRIE VERDADE 4° (QUARTA) SÉRIE COMEÇAR APRENDER 

VERDADE TER PROFESS@R SENTAR COMIGO ENSINAR ANTES SABER NADA 

PASSAR SÉRIE SÓ COPIAR CONTEÚDO AMIG@S ATÉ 4° (QUARTA) SÉRIE MUDAR 

ESCOLA PÚBLICA PORQUE ESCOLA PARTICULAR NÃO TER DESENVOLVER 

SABER ESCREVER NADA 4° (QUARTA) SÉRIE ACONTECER O QUE PASSAR 5° 

(QUINTA) SÉRIE MINHA MÃE DIZER “DESCULPA VOCÊ NÃO CONSEGUIR 

ESTUDAR 5° (QUINTA) SÉRIE POR ISSO REPETIR 4° (QUARTA) SÉRIE” EU NÃO 

QUERER MAS MINHA MÃE DIZER “VAI REPETIR 4° (QUARTA) SÉRIE PORQUE NÃO 

SABER NADA PORTUGUÊS NÃO SABER LER SABER NADA. EU ESTUDAR 4° 

(QUARTA) SÉRIE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL TARDE TAMBÉM AEE APRENDER 

PORTUGUÊS LER VOCABULÁRIO PALAVRAS MAS LIBRAS NÃO TER SÓ ORAL 

PROFESS@R SENTAR COMIGO CONTRA TURNO ESTUDAR MANHÃ TARDE 

PASSAR 5° (QUINTA SÉRIE) CONTINUAR ESCOLA NORMAL TAMBÉM AEE MAS 

AEE SÓ DISCIPLINA PORTUGUÊS MATEMÁTICA. MINHA MÃE PERCEBER EU 

DEMORAR APRENDER MINHA MÃE COMEÇAR PAGAR AULA PARTICULAR 

AJUDAR APRENDER FALAR COMO MANHÃ EXERCÍCIO VOZ TARDE AULA TER 

CRONOGRAMA NÃO LEMBRAR ACHAR DOIS DIAS EXEMPLO TERÇA FEIRA 

QUARTA FEIRA OU TERÇA FEIRA QUINTA FEIRA UMA HORA AULA AEE SÓ DOIS 

DIAS SEMANA. CHEGAR CASA TODO DIA AULA PARTICULAR REFORÇO TODAS 

DISCIPLINAS PRATICAR. ESTUDAR ATÉ 8° (OITAVA) SÉRIE NÃO PRECISAR MAIS 

AULA REFORÇO MUDAR OUTRA ESCOLA PARTICULAR NÃO DESCULPAR 

ESCOLA ESTADUAL 1° (PRIMEIRO) ANO ENSINO MÉDIO DEPOIS 2° (SEGUNDO) 3° 

(TERCEIRO) ANO ESCOLA PARTICULAR AULA MANHÃ TARDE PERÍODO ENSINO 

MÉDIO NÃO IR FONOAUDIÓLOG@ PARAR VONTADE NÃO TER CANSAR 

COMEÇAR FACULDADE LOGO NÃO ACABAR DESCANSAR COMEÇAR FAZER 
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VESTIBULAR UFRN MAS EU PREGUIÇA ESTUDAR NOTA PASSAR 1° FASE 

VESTIBULAR 2° NÃO PASSAR PORQUE FALTAR ACERTAR MATEMÁTICA MAS  

PROBLEMA NÃO TRISTE NÃO INTERESSE NÃO TER VESTIBULAR 

CONTABILIDADE. EU DESCANSAR MAIS OU MENOS UM DOIS ANOS INSCREVER 

FACULDADE MAURÍCIO NASSAU COMEÇAR ESTUDAR CONTABILIDADE. LÁ 

MAURÍCIO NASSAU COMEÇAR PRIMEIRA VEZ INTÉRPRETE VERDADE EU 

INTÉRPRETE UMAVEZ 1° (PRIMEIRO) ANO ENSINO MÉDIO ESCOLA ESTADUAL 

ANÍSIO TEIXEIRA UM ANO INTÉRPRETE ANTES 2° (SEGUNDO) ANO NÃO TER 3° 

(TERCEIRO) ANO NÃO TER EU CRESCER NUNCA INTÉRPRETE COMEÇAR 

VERDADE INTÉRPRETE ATÉ ME FORMAR MAURÍCIO NASSAU CURSO 

GRADUAÇÃOCONTABILIDADE. METADE 4° (QUARTO) SEMESTRE ABRIR UFRN 

LETRAS LIBRAS EU INSCREVER TENTAR NÃO PAGAR NADA GRÁTIS SÓ TENTAR 

SÓ CURIOSIDADE INSCREVER PASSAR PERÍODO ESTUDAR DOIS CURSOS ANTES 

EU PENSAR ESCOLHER UMA FACULDADE EU ESCOLHER MELHOR TERMINAR 

DOIS CURSOS PORQUE PRIMEIRO TRABALHAR CONSEGUIR QUALQUER LETRAS 

LIBRAS OU CONTABILIDADE QUALQUER CONSEGUIR FÁCIL SE UMA 

GRADUAÇÃOUMA URGÊNCIA TRABALHAR SIGNIFICAR O QUE EU PODER 

ESCOLHER PROFESS@R MAIS CONTABILIDADE OU TRABALHAR NORMAL 

SIMPLES UM SALÁRIO CONTRATO REGRA DEPENDER CADA LUGAR. EU PENSAR 

DESISTIR VERDADE LETRAS LIBRAS PORQUE JÁ 4° (QUARTO) SEMESTRE 

CONTABILIDADE VERDADE VONTADE NÃO TER ESTUDAR DOIS ME 

ACONSELHAR TENTAR ATÉ FORMAR CONTABILIDADE. QUASE FORMAR 

CONTABILIDADE EMPRESA ADVOCACÍA TAMBÉM CONTABILIDADE ME 

CONVIDAR ME PERGUNTAR SE EU ACEITAR TRABALHAR EMPRESA LÁ 

TRABALHAR PORQUE HOMEM DESCULPA TER UM HOMEM DEFICIENTE SAIR EU 

VAGA COTA SUBSTITUIR TRABALHAR. EU PERGUNTAR QUANTAS HORAS 

TRABALHAR ME DIZER TRABLHAR 9 HORAS DIA PORQUE COMPENSAR FERIADO 

FOLGA SÁBADO NÃO PRECISAR TRABALHAR MAS SEGUNDA ATÉ SEXTA 9 

HORAS EU PENSAR COMO ESTUDAR LETRAS LIBRAS TERMINAR 

CONTABILIDADE EU RESPONDER CERTO NÃO DÁ EU PODER NÃO MAS 

INTERESSE ATRAIR CONTABILIDADE  NÃO SÓ FORMAR SE SURGIR TRABALHAR 

EU IR SACRIFÍCIO GOSTAR MUITO NÃO MAS FORMAR PRECISAR TRABALHAR 
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MINHA VIDA DESENVOLVER MAS SORTE O QUE LETRAS LIBRAS QUASE 

FORMAR SURGIR CONCURSO UFRN PROFESS@R SUBSITUT@ PASSAR ASSINAR 

CONTRATO 2 MESES ABRIR CONCURSO AQUI UFERSA FAZER INSCRIÇÃO 

MOMENTO ABRIR CONCURSO IGUAL LÁ UFAL MOMENTO IGUAL LÁ DIA 

DIFERENTE MAS ACONTECER O QUE LÁ DIA MUDAR IGUAL DIA CONCURSO 

AQUI UFERSA EU PRECISAR ESCOLHER QUAL UFAL OU UFERSA EU ESCOLHER 

AQUI UFERSA PORQUE PERTO NATAL MINHA FAMÍLIA MORAR NATAL PASSAR 

AQUI UFERSA POSSE TRABALHAR AQUI ATÉ HOJE. COMO MINHA ESTRATÉGIA 

ENSINAR HOJE DEPENDER DISCIPLINA EXEMPLO TRABALHAR DISCIPLINA LER 

PRODUZIR TEXTO DISCIPLINA PRECISAR USAR LÍNGUA PORTUGUÊS TAMBÉM 

LIBRAS COMPARAR DUAS GRAMÁTICAS. EU USAR ESTRATÉGIA PRINCIPAL O 

QUE ESCREVER PRÓPRIO SURD@ TEXTO PRÓPRIO TRABALHAR TRADUÇÃO 

FORMAL PORTUGUÊS PORQUE PRECISAR CONHECER VOCABULÁRIO TAMBÉM 

CONHECER ESCRITA SURD@ ALUN@ ESTUDAR GRADUAÇÃO AONDE CONTATO 

SURDO ADQUIRIR LÍNGUA MAIS OU MENOS TRADUÇÃO NÓS PROFESS@R 

FORMAR OU INTÉRPRETE QUALQUER PESSOA GRADUAÇÃO NUNCA SABER 

100% ESCREVER SURD@ PORQUE LÍNGUA PRÓPRIA SURD@ NÃO É L2 SE LIBRAS 

ENTENDER 100% MAS ESCREVER NÃO TER CERTEZA SÓ TER HIPÓTESE. COMO 

ESTRATÉGIA MINHA USAR TRABALHAR O QUE SUBSTANTIVO ADJETIVO 

ADVÉRBIO PRONOME ARTIGO VERBO ESCREVER PRÓPRIO SURD@ COMERÇAR 

DIVIDIR CATEGORIA DIVIR GRUPO QUAL HIPÓTESE TRADUZIR PORQUE SABER 

QUANTOS SUBSTANTIVOS O QUE PESSOA ANIMAL QUAL VERBO PASSADO HOJE 

FUTURO. ADJETIVO SIGNIFICAR O QUE SE AVALIAR OBJETO SABER COMPARAR 

TER HIPÓTESE CAPAZ TRADUZIR TAMBÉM TRADUZIR PRÓPRIO VÍDEO SURDO 

NÃO SABER ESCREVER PORQUE SURDO NÃO SABER ESCREVER SINALIZAR 

DIFERENTE SURDO SABER ESCREVER SINALIZAR PURA DIFÍCIL TRADUZIR SE 

SURDO VER VÍDEO PRÓPRIO SURDO ESCREVER NADA VER VÍDEO SURDO SABER 

ESCREVER EXPERIÊNCIA LER DIFERENTE SURDO SABER LER TER CLAREZA 

MAS SURDO NÃO SABER LER CONFUSO ENTENDER TRADUZIR TAMBÉM 

TRABALHAR OUVINTE EXEMPLO LER ESCREVER PRÓPRIO SURDO SINALIZAR 

“VOCÊS ENTEDER O QUE USAR O QUE PRECISAR TER O QUE PRÓPRIO 

GRAMÁTICA LIBRAS EXPRESSÃO FACIAL CORPORAL CONFIGURAR MÃO 
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CLASSIFICADOR DIREÇÃO COMO INTERAGIR CORPO” EXEMPLO OUTRO 

DISCIPLINA EXEMPLO LITERATURA COMPARAR LITERATURA BRASIL 

LITERATURA SURDA AS VEZES PESSOAS ME PERGUNTAR ENSINAR 

LITERATURA BRASILPODER PULAR PARTE NÃO PODER PORQUE SE EXPLICAR 

NADA COMO SABER CONTEXTO HISTÓRIA LITERATURA BRASILPRECISAR TER 

CONHECIMENTO BÁSICO COMEÇAR DESENVOLVER PORQUE LITERATURA 

SURDA SÓ SURDA NÃO TER CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA SURDO PARECER 

PEGAR LITERATURA GERAL ADAPTAR PRÓPRIA COMUNIDADE SURDA 

EXEMPLO TER CLÁSSICO PRÓPRIO OUVINTE USAR PESSOA QUALQUER LER 

EXEMPLO PATINHO FEIO COMO ESCOLHER ADAPTAR COMUNIDADE SURDA. 

COMO MELHORAR ENSINAR LIBRAS SURDO OUVINTE IMPORTANTEO QUE 

PROFESS@R LETRAS LIBRAS FORMAR USAR LIBRAS DENTRO SALA AULA 

PORQUE PROVOCAR ALUNO SINALIZAR NÃO SABER MOMENTO COMEÇAR 

CHOQUE CULTURA CHOQUE COMUNICAÇÃO TAMBÉM UNIVERSIDADE ABRIR 

EXTENSÃO GRÁTIS PERCEBER ALGUNS UNIVERSIDADE ACEITAR NÃO ABRIR 

GRÁTIS SÓ ALUNO DENTRO UNIVERSIDADE DENTRO MAS PESSOAS ESTUDAR 

NADA COMO APRENDER AMAR LIBRAS SÓ PAGAR  AS VEZES DINHEIRO NÃO 

TER FLEXIBILIDADE TAMBÉM INSTITUIÇÃO PRECISAR FLEXIBILIDADE 

DIRETOR CHEFE LIBERAR TÉCNICO PARTICIPAR CURSO UMA HORA OBRIGAR 

DUAS HORAS NÃO SÓ UMA HORA DUAS VEZES SEMANA APROFUNDAR NÃO 

BÁSICO PIOR NÃO TER COMUNICAÇÃO TAMBÉM CURSO GRADUAÇÃO 

PRECISAR DISCIPLINA MAIS 60 HORAS 6º HORAS POUCO SABER OBRIGAR CURSO 

LICENCIATURA DISCIPLINA 60 HORAS POUCO PRECISAR 120 HORAS SÓ BÁSICO 

SIMPLES. 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE L - Quadro dos eixos e categorias das narrativas dos professores colaboradores 
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Apolinário Ferreira Graça Nina Silva 

Eixo 01: Família: uma história de resistência 

C
at

eg
o
ri

as
 

1.1 Família consanguínea enquanto 

impulsora do sujeito surdo 

     

1.2 Família de língua enquanto 

impulsora do sujeito surdo 

     

1.3 Associação de surdo como apoio 

necessário para o desenvolvimento do 

sujeito surdo 

     

Eixo 2: Da escola para universidade: narrativas de um caminhar 

C
at

eg
o
ri

as
 

2.1 Escola: “estava ali só por estar”      

2.2 Escola: involução sistematizada      

2.3 Universidade: “satisfação, emoção e 

um prazer visual” 

     

2.4 Universidade: “lá eu aprendi de 

verdade” 

     

Eixo 3: O desvelar das mãos: a Libras como mediadora do conhecimento 

C
at

eg
o
ri

as
 3.1 Libras “foi para mim uma 

libertação” 

     

3.2 “Entendi que a Libras era minha 

língua natural” 

     

3.3 Libras: a acessibilidade necessária 

para o surdo 

     

Eixo 4: Estigmas desfeitos: profissão docente e práticas de ensino 

C
at

eg
o
ri

as
 

4.1 Decisão pela profissão docente: um 

desafio a superar, um sonho a realizar 

     

4.2 Orgulho da trajetória profissional: 

empoderamento e emancipação 

     

4.3 O ensino de Libras como L1      

4.4 O ensino de Libras como L2      


