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RESUMO 

 
A presente pesquisa foi desenvolvida com o propósito de desvendar as dificuldades que levam 
os instrutores surdos de Palmas - Tocantins a terem um baixo rendimento no exame nacional 
de proficiência em LIBRAS, tendo em vista o problema do alto índice de reprovação dos 
surdos tocantinenses no programa PROLIBRAS. Para tanto, precisou-se investigar a 
formação linguística dos educadores surdos para o ensino da Língua Brasileira de Sinais, na 
condição de L1, em Palmas – Tocantins. Foram coletados dados sobre os instrutores surdos na 
capital do estado para detectar as deficiências linguísticas desses profissionais da LIBRAS na 
cidade, A coleta ocorreu por meio de filmagem da entrevista semi-estruturada de grupo, do 
levantamento bibliográfico, e aplicação de questionário. A análise dos dados seguiu a linha de 
pensamento sociolinguista, pois, levantou-se a hipótese de que os surdos do Tocantins 
falavam uma variante linguística da Libras - uma variante próxima ao português sinalizado – 
modalidade que mistura a língua portuguesa e a língua de sinais, e com isso houve a 
descoberta da existência de um isolamento lingüístico da comunidade surda do Tocantins, 
ocasionando uma barreira de dificuldades na interpretação dos sinais mostrados durante o 
exame do PROLIBRAS. Ao final percebeu-se a necessidade da formação em nível superior 
da graduação em Letras/Libras para os instrutores surdos. Entendendo-se como fundamental 
para ultrapassar a visão do senso comum e desenvolver saberes aplicados ao ensino de Libras 
em Palmas-TO.  

 
Palavras Chave: Língua Brasileira de Sinais, PROLIBRAS, Sociolinguística, Isolamento 
Linguístico, Formação Superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This research was developed in purpose to discover that the difficulties that lead instructors of 
deaf in Palmas – Tocantins to get a low grade in the National exam of proficiency in 
LIBRAS. For view of the problem of the high failure rate of the deaf tocantinense in the 
PROLIBRAS program. For this, we need to investigate the languager training of deaf 
educators to teaching Brazilian Sign language, provided L1, in Palmas - Tocantins. Data 
collect on deaf instructors in the state capital to identify the weaknesses of LIBRAS language 
of this professionals in the city. The data was collected through filming interview semi-
structured group, literature review and questionnaire. Data analysis followed the 
sociolinguistic line therefore raised the hypothesis that deaf people in Tocantins have spoken 
a language variant of LIBRAS – a close variant to portuguese signaled – modality that 
matches portuguese language with sign language, and thus there was the discovery of the 
existence of a lingistic isolation of the deaf community of Tocantins, causing many 
difficulties in the signs interpretation shown during the examination of PROLIBRAS. In the 
end it was realized the need to graduate in higher level in letters/LIBRAS to deaf instructors. 
It is understood as essential to overcome the common sense view and develop knowledge 
applied to teaching LIBRAS in Palmas-TO. 

 
Keys words: Brazilian Sign Languages, PROLIBRAS, Sociolinguistics, Linguistic Isolation, 
Higher Education 
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1. INTRODUÇÃO 

Existe uma estrada. Esta estrada que eu amo. Eu a escolhi. Quando 
trilho essa estrada,As esperanças brotam. E o sorriso se abre em meu 
rosto (...) (Daisaku Ikeda) 
 

O interesse em pesquisar a formação linguística dos profissionais que trabalham com o 

ensino da língua materna dos surdos brasileiros, ou seja, a Língua Brasileira de Sinais, mais 

conhecida como LIBRAS retoma o ano de 2004, período em que foi oferecida a primeira 

turma do curso de LIBRAS na Universidade Federal do Tocantins. Desde aquele tempo havia 

uma preocupação com a formação de profissionais que atenderiam os alunos surdos nas 

escolas regulares. Embora atualmente haja avanços importantes na legislação do país, 

percebe-se que a preocupação com a qualificação profissional desses educadores ainda 

permanece relevante no estado, em especial no município de Palmas, capital do Tocantins. 

Por isso, o foco desta pesquisa foi investigar a formação linguística dos educadores surdos 

para o ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, na condição de L1, na cidade de 

Palmas – Tocantins, tendo em vista o problema com o alto índice de reprovação dos 

instrutores surdos de Palmas no exame nacional de proficiência em LIBRAS, do programa 

PROLIBRAS. Uma vez que o professor/instrutor de LIBRAS demonstra dificuldades em 

elevação de seu próprio conhecimento, esse fato com certeza compromete a oferta do ensino 

da língua brasileira de sinais. 

A homologação da Lei nº 10.436/2002, a LIBRAS passa a ser uma língua oficial no país e 

reconhecida como a língua materna da comunidade surda brasileira. E, além disso, o Decreto 

nº 5.626/2005 regulamenta a lei de LIBRAS e prevê o uso e a difusão da língua de sinais no 
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Brasil. Nesse contexto, surge a proposta do Programa PROLIBRAS cujo objetivo é oferecer 

certificação aos profissionais que trabalham no ensino da LIBRAS, em âmbito nacional, para 

atuar como instrutores e intérpretes de LIBRAS.   

Este estudo, cujo tema aborda a formação linguística dos instrutores surdos que ensinam a 

Língua Brasileira de Sinais em Palmas – Tocantins tem como objetivo desvendar as 

dificuldades que levam as pessoas com surdez do Tocantins a terem um baixo rendimento no 

exame do PROLIBRAS. Visto que existe um alto índice de reprovação dos instrutores surdos 

de Palmas no exame nacional de proficiência em LIBRAS, fato este que chama a atenção para 

a qualificação profissional dos educadores que trabalham com o ensino de LIBRAS.   

As atuações de instrutores/professores e intérpretes de Libras são qualificações profissionais 

recentes no país e, por isso este estudo partiu da intenção de levantar o perfil linguístico dos 

instrutores surdos para desvendar os caminhos percorridos por eles no ensino de LIBRAS em 

Palmas - TO. Para tanto, foi necessário: Coletar dados linguísticos sobre os instrutores de 

LIBRAS em Palmas; Detectar as deficiências linguísticas nos instrutores de LIBRAS em 

Palmas.  

Como forma de esclarecimento, faremos algumas diferenciações entre instrutor e intérprete de 

LIBRAS apresentadas no Decreto nº 5.626/05 que regulamenta a Lei de LIBRAS (Quadro 1): 

Quadro 1: Resumo do Decreto nº 5.626/05 

INSTRUTOR / PROFESSOR 
DE LIBRAS 

TRADUTOR / INTÉRPRETE 
DE LIBRAS  

Nível Médio Nível Superior Nível Médio Nível Superior 

Quem pode atuar 
nessa função? 

- De preferência 
pessoas surdas, 
mas ouvintes 
também podem 
atuar  

- De preferência 
pessoas surdas, 
mas ouvintes 
também podem 
atuar  

- Pessoas ouvintes 
e profissional 
surdo, no caso da 
interpretação da 
língua de sinais de 
outro país para a 
Libras 

- Pessoas ouvintes e 
profissional surdo, 
no caso da 
interpretação da 
língua de sinais de 
outro país para a 
Libras 

Qual é a formação - Usuário da - Usuário da - Ouvinte, de nível - Ouvinte, de nível 
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deste profissional? Libras, com 
formação de nível 
médio e certificado 
de proficiência em 
Libras 

Libras, com pós 
graduação ou curso 
superior e 
certificado de 
proficiência em 
Libras 

médio, com 
competência e 
fluência para 
interpretação 
simultânea da 
língua portuguesa e 
a Libras, com 
aprovação no 
exame de 
proficiência em 
Libras 

superior, com 
competência e 
fluência para 
interpretação 
simultânea da 
língua portuguesa e 
a Libras, com 
aprovação no 
exame de 
proficiência em 
Libras 

Como atua esse 
profissional? 

-  Ensina a língua 
brasileira de sinais 
na educação básica 
e nível médio 

- Ensina a língua 
brasileira de sinais 
em todos os níveis 
inclusive na 
educação superior 

- Realiza a 
interpretação da 
língua de sinais 
para o português e 
vice-versa na 
educação básica e 
nível médio 

- Realiza a 
interpretação da 
língua de sinais 
para o português e 
vice-versa em todos 
os níveis inclusive 
na educação 
superior 

Fonte: Decreto nº 5.626/05 

Evidenciou-se com esse estudo a importância da formação profissional no ensino da LIBRAS, 

principalmente para o exercício docente, onde se desenvolve as práticas educativas de ensino-

aprendizagem de língua, em destaque a língua de sinais, pois entende-se que é preciso uma 

qualificação maior profissionalmente para realizar a iniciação dos alunos surdos na educação 

e cultura formal de ouvintes.  

Sabe-se que o conhecimento adquirido na formação inicial desencadeia um cabedal de 

informações valiosas que fazem à diferença no ato de educar e favorecem um processo 

ensino-aprendizagem de modo significativo para todos os envolvidos nesse processo. 

Segundo Kleiman (2006), a formação identitária na academia pode, em princípio, orientar a 

prática do professor, fazendo nascer representações sociais que por meio das práticas sociais 

de integração profissional, tornando-se elementos centrais na construção de identidades. Por 

isso, a relevância da influencia docente também na construção identitária dos alunos, em 

particular, os alunos surdos e sua repercussão no desenvolvimento formal desses educandos.  



15 
Um estudo sobre a formação linguística dos instrutores de Libras em Palmas – Tocantins 

 

Teresa Cristina Hitomi Kikuchi Bueres 
Dissertação 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

A proposta inicial da pesquisa levantou dados e produziu informações relacionadas à 

formação linguística dos profissionais de LIBRAS. A pesquisa utilizou os estudos da 

Linguística Aplicada (L.A.) para coletar, tabular e analisar os dados com o intuito de observar 

as repercussões da formação linguística de instrutores de LIBRAS nas práticas do ensino para 

alunos com surdez. Pois, segundo Moita Lopes (1996, p. 22-23), a LA pode ser entendida 

como sendo “uma área de investigação, interdisciplinar centrada na resolução de problemas 

de uso da linguagem, (...) que colabora com o avanço do conhecimento teórico, e que utiliza 

métodos (...) positivista e interpretativista”.  

A sociolinguística se faz presente neste estudo no sentido de olhar a LIBRAS em seus 

aspectos variacionais. Tarallo (1985) afirma que William Labov foi o primeiro estudioso na 

área da Sociolinguística a desenvolver pesquisas com base no método variacional para 

entender as mudanças ocorridas na língua com o passar do tempo. Labov acreditava que a 

relação entre a língua e sociedade influenciava o surgimento das variações linguísticas. Nesse 

sentido, a língua de sinais da mesma forma que qualquer língua possui características quanto 

ao seu uso, que neste caso não é a fala, mas sim os gestos. O indivíduo inserido numa 

comunidade social participa com os membros dessa comunidade uma infinidade de vivencias 

e atividades por meio da interação comunicativa.   

O movimento da inclusão no Tocantins evoca o intercâmbio entre ouvintes e surdos do estado 

com as outras comunidades do Brasil para superar o isolamento linguístico que estamos 

vivenciando, por entender que, “as pessoas não se desenvolvem isoladas de seu ambiente, e as 

questões humanas são simplesmente um reflexo das pessoas. Portanto, para compreender as 

questões humanas, é preciso primeiro entender o contexto local em que as pessoas se 

desenvolvem”. Makiguti (1987, apud IKEDA, 2001, p.14)  
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A língua de sinais não é universal, cada grupo social de um determinado território desenvolve 

seus gestos e sua língua de sinais, respeitando sua cultura, suas peculiaridades e costumes de 

sua sociedade. Contudo, a aceitação da existência de uma língua não falada, mas gesticulada, 

gera diferentes concepções filosóficas em todo o mundo, sendo mais evidente no campo 

sócio-educacional.  

As práticas educativas, no Brasil, voltadas para o ensino das línguas maternas, tais como as 

línguas indígenas e a Língua Brasileira de Sinais mostram que em diversas vezes no caso dos 

índios é o branco quem ainda dita as regras e não o contrario, no caso dos surdos são 

predominantemente os ouvintes quem define o que, como, e quando ensinar a LIBRAS.  

Nesse panorama, pondera-se que a formação do professor de língua materna tornou-se objeto 

de estudo há pouco tempo desenvolvido em pesquisas na área relativamente nova que é a 

Linguística Aplicada. Do mesmo modo, a formação de profissionais para o ensino da Língua 

Brasileira de Sinais no país também é recente com a implementação das ações do governo 

federal. Repercutindo, também, na cidade de Palmas, capital do Tocantins, o mais novo 

estado criado no Brasil, cidade localizada na Mesorregião Oriental do estado, com população 

constituída essencialmente de migrantes de diversas regiões do estado e do país, portanto, 

conta com uma diversidade sócio-cultural.  

O ensino de Libras e a formação de instrutores/professores de LIBRAS ainda estão em sua 

fase inicial no país, levando a crer que há necessidade de investigar a formação profissional 

desse educador em Palmas - TO, pois, acredita-se que o número desses profissionais não 

atende suficientemente e nem adequadamente as especificidades dos alunos, os quais 

enfrentam: resistência da família em reconhecer a LIBRAS como a língua natural dos surdos; 
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a ignorância dos demais educadores quanto ao conhecimento básico sobre a LIBRAS; entre 

outros. 

A pesquisa foi desenvolvida, seguindo a abordagem qualitativa para análise e obtenção das 

respostas ao problema do estudo. Foram focados apenas os instrutores surdos para coletar 

dados linguísticos a fim de detectar se há deficiências linguísticas na formação dos instrutores 

que atuam em Palmas e por fim tentar levantar dados sobre o perfil linguístico dos instrutores 

de LIBRAS na capital do Tocantins.  

Os instrumentos de coletas de dados foram: filmagem da entrevista semi-estruturada de 

grupo, o levantamento bibliográfico, aplicação de questionário. Os procedimentos técnicos 

realizados foram através da Pesquisa bibliográfica, do levantamento e da pesquisa 

participante. A população deste estudo foi composta por órgãos de ensino da rede estadual e 

municipal e a amostragem partiu da seleção de setores que desenvolvem trabalho com 

instrutores surdos em cursos de LIBRAS. 

O público alvo são os profissionais que trabalham nas funções específicas de instrutor de 

LIBRAS. O processo metodológico foi desencadeado em três etapas durante a realização da 

pesquisa. Em que a 1ª etapa destina-se ao planejamento e para a elaboração do plano de ação, 

a 2ª etapa será para a execução do plano de ação e a 3ª e última etapa ficará para as 

conclusões e a apresentação dos resultados. As etapas do desenvolvimento da pesquisa 

obedeceram ao cronograma de atividades do calendário do Plano de Ação desenvolvido para 

este estudo.  

A análise foi realizada seguindo a linha de pensamento sociolinguista, em que se buscou 

organizar a discussão junto com os resultados, constatações e questões levantadas em cada 

categoria descrita anteriormente, tabulando-se dessa forma a sequência dos quadros 
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demonstrativos: primeiro será exposta a entrevista e depois o questionário. O início deste 

estudo partiu de duas hipóteses: a primeira - em que se afirma que há uma defasagem de 

conhecimentos linguísticos na formação dos instrutores de LIBRAS na cidade de Palmas – e, 

a segunda - de que não há uma defasagem de conhecimentos linguísticos na formação dos 

instrutores de LIBRAS na cidade de Palmas, mas outro fator a ser descoberto. 

Uma sociedade inclusiva faz parte da expectativa, de que a humanidade avance para a criação 

de uma educação globalizada, em que “TODOS” sejam respeitados e aceitos com suas 

particularidades e características diferentes em um processo fundamentado na filosofia da 

valorização da diversidade humana. 

Atualmente existem mecanismos legais assegurando os direitos das pessoas surdas, porém 

nota-se que os surdos ainda não conseguem ocupar os espaços reservados a eles. As possíveis 

causas para esse acontecimento devem-se provavelmente pela falta de estrutura dos sistemas 

educacionais que não atendem adequadamente as necessidades dos surdos, onde se mantêm 

com baixa escolarização, sem ascensão social, econômicas, política e educacional. Desse 

modo, a formação de profissionais surdos para atuar no ensino da LIBRAS, como L1, se faz 

imprescindível para a diminuição das desigualdades de oportunidades entre surdos e ouvintes. 
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2. LINGUÍSTICA E SURDEZ 

2.1 Linguística e Sociolinguística: uma contribuição  

 

Os estudos na área da Linguística definem linguagem como sendo uma habilidade exclusiva 

da espécie humana, uma capacidade única dos seres humanos de se comunicar através de 

línguas. Por isso, linguagem é compreendida, pela maioria dos linguístas, como instrumento 

de interação social (comunicação) viabilizada pelo uso da língua. E parte do entendimento de 

que língua, segundo Cunha; Costa & Martelotta (2008, p. 16) é concebida como “um sistema 

de signos vocais (ou gestuais) utilizado como meio de comunicação entre os membros de um 

grupo social ou de uma comunidade linguística”. Além de intervir nas relações entre o 

pensamento e o mundo, os usos da linguagem e seus elementos constituem relações sociais e 

identidades, diz Kleiman (2006). Nessa perspectiva, Antunes1, afirma que:  

“(...) a língua por ser uma atividade interativa, direcionada para 
comunicação social, supõe outros componentes além da gramática, 
todos, relevantes, cada um constitutivo à sua maneira e em interação 
com os outros” (2007, p. 40).  

Para a autora, a língua compõe-se de: léxico, gramática e seu uso, o qual está sujeito a 

diferentes interações entre a composição de textos – que inclui recursos de textualização –, e 

uma situação de interação, – que inclui normas sociais de atuação, pois a língua mexe com 

valores. Institui, reforça poderes e mobiliza crenças. Por isso, o profissional que atua no 

ensino de língua deve conhecer toda essa dinâmica interativa entre as partes constitutivas 
                                                 
1 Irandé Antunes define LÉXICO como sendo o conjunto de palavras, ou, em termos mais correntes, o 
vocabulário da língua; GRAMÁTICA um sistema de regras para se construir palavras e sentenças da língua; e 
USO da língua é um uso que supõe uma atualização concreta – datada e situada – em interações complexas entre 
as regras de textualização e normas sociais de atuação.  
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linguisticamente falando, assim como os aspectos intrínsecos a essa língua, que são as 

questões sociais e culturais da comunidade falante. 

O ensino de língua materna, nas ultimas décadas, vem sendo um tema muito discutido entre 

especialistas das mais variadas áreas como os pedagogos, gramáticos, psicólogos etc. que, 

evidentemente, centraram seus estudos e críticas segundo pressupostos e pontos de vista 

característicos de suas áreas de conhecimento. A linguística surge nessa perspectiva, no 

sentido de introduzir debates a forma como o ensino de língua trata a linguagem.  

Bakhtin (1979), filósofo-linguista que desenvolveu diversos estudos nessas áreas, 

redimensionou o papel da língua(gem) na compleição do homem, ele atribuía ao signo 

lingüístico à essencialidade na constituição do indivíduo, em função de sua natureza social e 

ideológica. Por isso, afirma que a produção linguística é restringida pela história dos homens, 

em que o processo comunicativo ocorre de acordo com: o que, a quem, e como se fala. Esses 

aspectos estão além da língua e tornam-se compreensíveis pelo universo discursivo, onde o 

signo ideológico está sustentado nas palavras e é acompanhado por ela. Nessa medida, então, 

não importa o canal em que a língua é produzida, mas com os efeitos da linguagem na 

produção de sentido.    

A partir da segunda metade do século XX, com a adoção das idéias de Bakhtin a linguística 

concebeu seu objeto como forma de ação, fortemente vinculada às atividades de 

comunicação, de interação, de pensamento, de conhecimento, etc. Essa redefinição abriu 

espaço para que a língua percebesse sua inter relação com outras disciplinas e para que o 

fenômeno linguísticos fosse compreendido como constitutivo da vida humana. Assim, com 

base nessa nova abordagem, a linguística começa a abrigar disciplinas que se ocupam das 

relações entre a forma linguística e a produção textual discursiva, como é o caso das análises 
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do discurso, da conversação e da linguística textual; entre a variação das formas linguísticas e 

os fenômenos sociais que lhe dão origem, como na sociolinguística; entre as relações entre 

língua e mente, língua e cérebro, língua e cognição, o que dá origem às disciplinas da 

Psicolinguística, Neurolinguística e Linguística Cognitiva.  

No Brasil, na década de 1970, começaram a ser desenvolvidas pesquisas na linha de 

pensamento sociolinguistico, desvendando o atual ensino tradicional ao lidar com as 

diferenças culturais e lingüísticas dos alunos que se integraram às escolas brasileiras, por 

conta da inserção do tema da variação linguística e suas decorrências. Cezario & Votre (2008) 

apontam várias instituições de ensino superior atuando na área de pesquisa sociolinguística, 

como o Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (Peul), o grupo do Projeto da Norma 

Urbana Oral Culta (Nurc) da UFRJ, o Projeto de Variação Linguística da Região Sul do Brasil 

(Varsul) da UFSC e da UFRS. 

A proposta central dos linguistas na perspectiva sociolinguística é que o objeto de estudo 

privilegiado no ensino de linguagem deve ser o texto – em suas diversas modalidades: escrita, 

oral, visual, gestual – na medida em que ele é, de fato, a manifestação concreta da linguagem. 

A Sociolinguística firmou-se nos Estados Unidos na década de 1960, sob liderança do 

linguista William Labov e mais conhecida por “sociolingüística variacionista” ou “teoria da 

variação”. Possui uma abordagem que possibilita ao pesquisador estabelecer regularidade e 

sistematicidade na rede de comunicação em nosso cotidiano. Diante de variantes, o  

sociolinguista considera os seguintes critérios para analisar: contexto social de uso pelo 

mesmo falante; especificidade contextual para uma forma; diferença no uso por faixa-etária; 

diferença no uso, segundo escolaridade; diferença no uso, segundo nível socioeconômico e 

diferença no uso, segundo registro. 
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Segundo Cezario & Votre (2008) as categorias de análise da sociolinguística são: a) Variante 

– identificação de formas usadas simultaneamente sem alteração de sentido; b) Variável – 

fator ou grupo de fatores que determinam o uso de uma variante; c) Variação – processo 

comum e natural às línguas, que pode ser instável ou estável. No caso deste estudo sobre a 

língua de sinais a variação é estável, pois consiste em diferenças linguísticas que caracterizam 

variedades entre cada grupo social, cada cidade, região, cada canal (oral, escrito, “gestual”). A 

pesquisa variacionista proporcionou contribuições relevantes ao ensino de língua, 

possibilitando a superação dogmatizada aos usos linguísticos no reconhecimento de que todas 

as expressões possuem legitimação e motivação respaldadas por inúmeros fatores recebidos 

do âmbito social. 

A sociolinguística na língua de sinais pode ser descrita de maneira paralela a descrição da 

linguagem sociolinguista dos falantes. Estudo feito por Lucas (1996), em “Sociolinguistics in 

Deaf communities”, apresenta a linguagem natural de sinais como sendo sistemas linguísticas 

autônomos com estruturas independentes da linguagem falada com a qual eles podem 

coexistir em uma dada comunidade, de pleno direito dividido nas comunidades de usuários. 

Em particular, quando diz respeito à variação sociolinguística, podemos declarar que o tipo de 

interação entre formas linguísticas e ambientes especificamente linguísticos e entre fatores 

sociais e formas linguísticas tem sido descrito intensivamente pela comunidade falante da 

língua, em trabalhos começando com J. Fischer em "Social influences on the choice of a 

linguistic variant” (1958), outro desenvolvido por W. Labov em “The social stratification of 

English in New York City” (1966), e também por R. Shuy em “Field techniques in an urbn 

language study” (1968), por W. Wolfram em “A sociolinguistic description of Detroit Negro 

speech” (1969), e continuado com muitos outros pesquisadores , incluindo  Sankoff and 
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Cedergren (1971), Cerdergren (1973), e J. Milroy (1992), para citar apenas alguns que 

também se dedicaram à comunidade de Surdos norte americanos. 

Nessa mesma linha de pesquisa Lucas (1996) faz referência às pesquisas de Padden & 

Humphries (1988) que, em “Deaf in America: Voices from a culture”, descrevem um grupo 

particular de pessoas surdas que compartilham uma língua – Linguagem Americana de Sinais 

(LAS) e uma cultura. Os membros deste grupo residem nos EUA e Canadá e tem herdado sua 

língua de sinais, usando-a nos primeiros significados de comunicação entre eles, abraçando 

um conjunto de crenças sobre si mesmos e suas conexões com a sociedade em geral. Para 

explicitar melhor, Lucas (1996) afirma que:  

“...Isso não é uma simples camaradagem com outros que tem uma condição 
de similaridade física, mas, como em muitas outras culturas é um senso 
tradicional que historicamente é criado e ativamente transmitido através de 
gerações.” (p.4)2 

O procedimento demonstra que o costume relatado não se trata de uma atitude sem 

importância entre pessoas que possuem as mesmas características, mas sim, de como em 

diferentes culturas, é uma prática comum, que é construída historicamente e passado de 

geração a geração. Esse estudo revela que existe um elevado número de usuários conscientes 

de que o uso da língua é independente e diferente da maioria das línguas, neste caso o inglês, 

e reforçam a presença de variações sociolingüísticas dentro da LSA (Língua de Sinais 

Americana). Entretanto, existem muitos aspectos dessas variações que deve ainda de ser 

explorado. No termo da estrutura linguística, muitos estudos focam os dados na variação 

lexical, com alguns estudos da variação fonológica e poucos de variação morfológica e 

sintática. 

                                                 
2 “(...) is not simply a camaraderie with others who have a similar physical condition, but is, like many other 
cultures in the traditional sense of the term, historically created and actively transmitted across generations.”  
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Assim, pode-se afirmar que existem vários grupos sociais interagindo numa mesma 

sociedade, manifestando suas características em seu cotidiano. Outra afirmação é que cada 

grupo social constrói culturalmente as relações de convivência em sociedade, perpetuando seu 

modo de viver. Alguns grupos em nossa sociedade se articulam por sua identidade de luta, 

pela discriminação que sofrem no seio da sociedade, dentre eles a comunidade de surdos.  

2.2  Surdez: identidade surda, cultura surda e suas especificidades 

Nos últimos anos vários estudos relacionados à língua de sinais, à surdez e à educação de 

surdos introduziram novas nomenclaturas, termos e conceitos como, por exemplo, o novo 

espaço acadêmico e de uma nova territoriedade educacional denominada por Carlos Bernardo 

Skliar, (2005) de Estudos Surdos em Educação. Esses Estudos Surdos, segundo Skliar (2005),  

“se constituem enquanto um programa de pesquisa em educação, onde as 
identidades, as línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as 
comunidades e s culturas surdas, são focalizados e entendidos partir da 
diferença, a partir do seu reconhecimento político.” (p.5) 

 

Essas inovações requerem definições de posicionamento diante de nossa postura política de 

ser, por isso é necessário apresentar os conceitos sobre cultura surda, comunidade surda e 

concepções de surdez, identidades surdas e demais termos presentes neste estudo. O processo 

de assimilação temporal de cada concepção levou um longo caminho até chegar ao atual 

conceito difundido pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – 

FENEIS3(SALLES, 2004), de:  

• Surdez  

                                                 
3  A FENEIS foi fundada em 1977 com o nome de Federação Nacional de Educação e Integração dos 
Deficientes Auditivos – FENEIDA. Nessa época, a federação era composta por apenas pessoas ouvintes. Em 
1983, a comissão de Luta pelos direitos dos surdos conseguiu levá-los a conquistarem a presidência da 
FENEIDA. E em 1987, em assembléia geral, a federação passou a se chamar de Federação Nacional de 
educação e Integração dos Surdos – FENEIS. (SALLES, 2004) 
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a surdez consubstancia experiências visuais do mundo. Do ponto de vista clínico comumente 

se caracteriza pela diminuição da acuidade e percepção auditivas que dificulta a aquisição da 

linguagem oral de forma natural. (QUADROS, 2004, p.10) 

•  Surdo  

 pessoa que se identifica enquanto surda. Surdo é o sujeito que apreende o mundo por meio de 

experiências visuais e tem o direito e a possibilidade de apropriar-se da língua de sinais e da 

língua oficial do país. (QUADROS, 2004, p.10) 

Além dessas definições existem outras, que se fazem fundamentais para a compreensão da 

visão de mundo surdo, o que fornece entendimentos diferenciados sobre sujeito surdo, 

individualidade, coletividade. 

• Cultura surda  

Os resultados das interações dos surdos com o meio em que vivem, os jeitos de interpretar o 

mundo, de viver nele se constitui no complexo campo de produções culturais dos surdos com 

uma serie de produções culturais que podem ser todas como produções culturais, ou seja: 

língua de sinais, identidades, pedagogia, política, leis, artes, etc...(PERLIN & STROBEL, 

2006, p. 41) 

• Comunidade Surda  

(...) não é só de surdos, já que tem sujeitos ouvintes junto, que são família, intérpretes, 

professores, amigos e outros que participam e compartilham os mesmos interesses em comuns 

em um determinado localização. (...) Geralmente em associação de surdos, federações de 

surdos, igrejas e outros. (STROBEL, 2006, p.42-43) 

• Povo Surdo 



26 
Um estudo sobre a formação linguística dos instrutores de Libras em Palmas – Tocantins 

 

Teresa Cristina Hitomi Kikuchi Bueres 
Dissertação 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

O povo surdo consiste em: (...) sujeitos surdos que não habitam no mesmo local, mas que 

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

de evolução lingüística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e quaisquer outros laços 

(STROBEL, 2008, p.29).  

Com a apresentação das definições dos conceitos destacados, pode-se distinguir a amplitude 

de cada termo (Sujeito não-ouvinte ≠ Sujeito Surdo / Deficiência Auditiva ≠ Surdez) e 

compreender a importância de saber se posicionar diante dos termos. O papel do educador se 

faz pertinente e fundamental nesse contexto, no sentido de orientar o modo de lidar com as 

concepções subjacentes que emanam dessas definições.  

A seguir algumas descrições sobre a surdez no enfoque clínico terapêutico, em que emprega-

se o trabalho com fonoaudiologia para desenvolver a oralidade das pessoas com surdez. 

Conforme Aranha (2005), a surdez apresenta características que a classifica quanto ao nível e 

grau de comprometimento auditivo. Um dos pontos importantes nessa visão tem a ver com o 

período de aquisição da surdez um aspecto relevante que defini e divide a surdez em dois 

grupos: a congênita e a adquirida. 

- Congênitas, quando o indivíduo já nasceu surdo. Nesse caso a surdez é 
“pré-lingual” , ou seja, ocorreu antes da aquisição da linguagem.  

- Adquiridas , quando o indivíduo perde a audição no decorrer da sua vida. 
Nesse caso a surdez poderá ser “pré ou pós-lingual” , dependendo da sua 
ocorrência ter se dado antes ou depois da aquisição da linguagem. ( p.15) 

Além do período de aquisição da surdez, tem também aspectos relacionados à etiologia, 4 que 

estuda as causas da surdez, e à localização da lesão, que estabelece os tipos de perda auditiva. 

Na questão quanto à etiologia (causas da surdez), elas se dividem em:  

- Pré-natais: surdez provocada por fatores genéticos e hereditários, doenças 
adquiridas pela mãe na época da gestação (rubéola, toxoplasmose, 

                                                 
4  Ciência que estuda as causas, as origens das coisas. 
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citomegalovírus), e exposição da mãe a drogas ototóxicas (medicamentos 
que podem afetar a audição).  

- Peri-natais: surdez provocada mais freqüentemente por parto prematuro, 
anóxia cerebral (falta de oxigenação no cérebro logo após o nascimento) e 
trauma de parto (uso inadequado de fórceps, parto excessivamente rápido, 
parto demorado).  

- Pós-natais: surdez provocada por doenças adquiridas pelo indivíduo ao 
longo da vida, como: meningite, caxumba, sarampo. Além do uso de 
medicamentos ototóxicos, outros fatores também têm relação com a surdez, 
como avanço da idade e acidentes. (ARANHA, 2005, p.15-16) 

Em relação ao grau de comprometimento da audição, a perda auditiva pode variar de acordo 

com o nível de intensidade verificado pelo audiômetro5. Os níveis de surdez são classificados, 

de acordo com o Aranha (2005) em: surdez leve – de 16 a 40 dB (a pessoa com essa surdez 

tem dificuldade em ouvir o tic-tac do relógio e conversas silenciosas); surdez moderada – de 

41 a 55 dB (a pessoa tem dificuldade em ouvir a voz fraca e canto de um pássaro); surdez 

acentuada – de 56 a 70 dB (a pessoa tem dificuldade na conversação normal); surdez severa 

– de 71 a 90 dB (a pessoa não ouve o telefone tocar); surdez profunda – acima de 91 dB (a 

pessoa ouve apenas sons intensos como motor de carro e avião). Com relação à audição 

normal a medição é de 0 a 15 dB, em que a surdez pode ser ainda, classificada em unilateral - 

quando ocorre em apenas um dos lados do ouvido - ou bilateral – quando ocorrem nos dois 

ouvidos ao mesmo tempo.  

Esses conhecimentos, de enfoque clínico terapêutico, colaboram para o atendimento médico 

de quem possuem perda auditiva, e contribuem para a melhoria da qualidade de vida dessas 

pessoas. Porém, o sujeito com surdez, na condição de “surdo”, não deve receber o mesmo 

atendimento, pois, ele percebe, apreende e interage perfeitamente com a realidade que o cerca 

através de suas experiências espaços-visuais, utilizando sua língua natural, que é a língua de 

sinais e usufrui de ambientes que florescem a cultura surda, com suas peculiaridades típicas. 

Segundo PERLIN & STROBEL (2005) a concepção da oralidade, a qual esteve presente por 

                                                 
5  É um instrumento usado para medir a sensibilidade auditiva de um indivíduo. 
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décadas nas vidas das pessoas surdas não permite a plenitude de sua vivencia, devido a visão 

clínica que: 

Nesta visão a escola de surdos só se preocupa com a atividades da área de 
saúde, vêem os sujeitos surdos como pacientes o ‘doentes nas orelhas’ que 
necessitam serem tratados a todo custo, por exemplo, os exercícios 
terapêuticas de treinamento auditivos e os exercícios de preparação dos 
órgãos fonador, que fazem parte do trabalho do professor de surdos quando 
atua na abordagem oralista.(p.7 ) 

 

Nesse contexto, a educação dos surdos, tanto no Brasil quanto no mundo, foi influenciado 

diretamente pela comunidade ouvinte, prevalecendo desde os primórdios até os dias de hoje, a 

concepção de surdez na abordagem oralista, como sendo uma deficiência, nomeada de 

Deficiência Auditiva (DA). Porém, nos dias atuais essa realidade brasileira vem mudando, a 

partir da oficialização da LIBRAS em 2002 e principalmente com a homologação do Decreto 

que regulamenta a Lei de LIBRAS.  Pois, antes dessa lei a concepção oralista fazia das 

escolas dos surdos espaços de reabilitação de fala e treinamento auditivo preocupando-se 

apenas em ‘curar’ os surdos que eram vistos com ‘deficientes’ e não em educar. 

E por conta das diferentes concepções histórico-educacionais envolvidas na vida dos surdos, 

estabeleceram-se reflexos nas constituições de sujeito surdo de ser, fazendo surgir inúmeras 

formas de se identificar como pessoa com surdez, com deficiência auditiva, indivíduo surdo, 

entre tantas maneiras de expressar.  

A pesquisadora Perlin (2005) destaca as identidades surdas em seus estudos, conseguindo 

delimitar, diferenciar e definir cada identidade encontrada no universo surdo. Perlin diz que 

identificar pessoas surdas deve partir das diferenças que cada surdo possuí por isso essas 

diferentes identidades são muito complexas e diversificadas. A autora enumera e faz 

apresentação de cada uma das sete identidades surdas da seguinte forma: 
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A primeira trata-se de uma identidade fortemente marcada pela política surda. São mais 

presentes em surdos que pertencem à comunidade surda: é a chamada Identidades Surdas 

(ou identidade política) e apresentam estas características culturais: 

1. Possuem a experiência visual que determina formas de comportamento, cultura, 
língua, etc 

2. Carregam consigo a língua de sinais. Usam sinais sempre, pois é sua forma de 
expressão. Eles têm um costume bastante presente que os diferencia dos ouvintes e 
que caracteriza a diferença surda: a captação da mensagem é visual e não auditiva o 
envio de mensagens não usa o aparelho fonador, usa as mãos.  

3. Aceitam-se como surdos, sabem que são surdos e assumem um comportamento de 
pessoas surdas. Entram facilmente na política com identidade surda, onde impera a 
diferença: necessidade de intérpretes, de educação diferenciada, de língua de sinais, 
etc..  

4. Passam aos outros surdos sua cultura, sua forma de ser diferente;  

5. Assumem uma posição mais crítica;  

6. Assumem uma posição que avança em busca de delineação da identidade cultural 

7. A escrita obedece à estrutura da língua de sinais, pode igualar-se a língua escrita, com 
reservas.  

8. Tem suas comunidades, associações, e/ou órgãos representativos e compartilham entre 
si suas dificuldades, aspirações, utopias.  

9. Usam tecnologia diferenciada: legenda e sinais na TV, telefone especial, campainha 
luminosa.  

A segunda identidade, denominada de Identidades Surdas Híbridas, enquadram-se os 

surdos que nasceram ouvintes e com o tempo, alguma doença, acidente, etc. os deixou surdos, 

são definidos por:  

1.  Dependendo da idade em que a surdez chegou, conhecem a estrutura do português 
falado e o envio ou a captação da mensagem vez ou outra é na forma da língua oral.  

2. Usam língua oral ou língua de sinais para captar a mensagem. Esta identidade também 
é bastante diferenciada, alguns não usam mais a língua oral e usam sinais sempre.  
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3. Assumem um comportamento de pessoas surdas, ex: usam tecnologia para surdos... 

4. Convive pacificamente com as identidades surdas.  

5. A escrita obedece a estrutura da língua de sinais, pode igualar-se a língua escrita, com 
reservas. 

6. Participam das comunidades, associações, e/ou órgãos representativos e compartilham 
com as identidades surdas suas dificuldades, políticas, aspirações e utopias.  

7. Aceitam-se como surdos, sabem que são surdos, exigem intérpretes, legenda e sinais 
na TV, telefone especial, companhia luminosa. 

Outra identidade é a Identidades Surdas Flutuantes, são dos surdos que não tem contato com a 

comunidade surda. Por isso, Gladis Perlin assim como Carol Paden, consideram essas pessoas 

como outra categoria de surdos visto de não contarem com os benefícios da cultura surda. 

Eles também têm algumas características particulares.  

1. Seguem a representação da identidade ouvinte 

2. Estão em dependência no mundo dos ouvintes seguem os seus princípios, respeitam-
nos colocam-nos acima dos princípios da comunidade surda, às vezes competem com 
ouvintes, pois que são induzidos no modelo da identidade ouvinte;  

3. Não participam da comunidade surda, associações e lutas políticas.  

4. Desconhecem ou rejeitam a presença do intérprete de língua de sinais 

5. Orgulham-se de saber falar "corretamente"  

6. Demonstram resistências a língua de sinais, cultura surda visto que isto, para eles, 
representa estereotipo.  

7. Não conseguiram identificar-se como surdos, sentem-se sempre inferiores aos 
ouvintes; isto pode causar muitas vezes depressão, fuga, suicídio, acusação aos outros 
surdos, competição com ouvintes, há alguns que vivem na angustia no desejo continuo 
de ser ouvintes.  

8. São as vítimas da ideologia oralista, da inclusão, da educação clínica e do preconceito 
da surdez 

9. São surdos, quer ouçam algum som, quer não ouçam, persistem em usar aparelhos 
auriculares, não usam tecnologia dos surdos. 
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A quarta identidade é definida pelo desconhecimento da surdez como questão cultural ou 

podemos encontrar diante da representação estereotipada da surdez, neste caso estamos 

falando das Identidades Surdas Embaçadas. Essas identidades surdas embaçadas são 

caracterizadas por:  

1. Os surdos não conseguem captar a representação da identidade ouvinte. Nem consegue 
compreender a fala; 

2. O surdo não tem condições de usar língua de sinais, não lhe foi ensinada nem teve 
contato com a mesma;  

3. São pessoas vistas como incapacitadas; 

4. Neste ponto, ouvintes determinam seus comportamentos, vida e aprendizados; 

5. É uma situação de deficiência, de incapacidade, de inércia, de revolta; 

6. Existem casos de aprisionamento de surdos na família, seja pelo estereotipo ou pelo 
preconceito, fazendo com que alguns surdos se tornem incapacitados de chegar ao 
saber ou de decidirem-se por si mesmos; 

7. Na família a falta de informação sobre o surdo é total e geralmente predomina a 
opinião do médico, e algumas clínicas reproduzem uma ideologia contra o 
reconhecimento da diferença; 

8. Estes são alguns mecanismos de poder construído pelos ouvintes sob representações 
clínicas da surdez, colocando o surdo entre os deficientes ou retardados mentais. 

Esta quinta identidade é possível perceber por estarem presentes na situação dos surdos que 

devido a sua condição social viveram em ambientes sem contato nenhum com a identidade 

surda ou que se afastam dessa identidade surda. Por isso, são chamadas de Identidades 

surdas de transição e se caracterizam por: 

1. Vivem no momento de transito entre uma identidade a outra.  

2. Se a aquisição da cultura surda não se dá na infância, normalmente a maioria dos 
surdos precisa passar por este momento de transição, visto que grande parte deles são 
filhos de pais ouvintes.  
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3. No momento em que esses surdos conseguem contato com a comunidade surda, a 
situação muda e eles passam pela des-ouvintização, ou seja, rejeição da representação 
da identidade ouvinte.  

4. Embora passando por essa des-ouvintização, os surdos ficam com seqüelas da 
representação, o que fica evidenciado em sua identidade em construção.  

5. Há uma passagem da comunicação visual/oral para a comunicação visual/sinalizada.  

6. Para os surdos em transição para a representação ouvinte, ou seja a identidade 
flutuante se dá o contrário. 

A sexta identidade é marcada pelas Identidades Surdas de Diáspora6 que divergem das 

identidades de transição. Estão presentes entre os surdos que passam de um país a outro ou, 

inclusive passam de um estado brasileiro a outro, ou ainda de um grupo surdo a outro. Ela 

pode ser identificada como o surdo carioca, o surdo brasileiro, o surdo norte americano. É 

uma identidade muito presente e marcada. 

A última e sétima identidade a qual é denominada de Identidades intermediárias, nela o que 

vai determinar a identidade surda é sempre a experiência visual. Neste caso, em vista desta 

característica diferente distinguimos a identidade ouvinte da identidade surda. Temos também 

a identidade intermediaria geralmente identificada como sendo surda. Essas pessoas têm outra 

identidade, pois tem uma característica que não lhes permite esta identidade isto é a sua 

captação de mensagens não é totalmente na experiência visual que determina a identidade 

surda.  

1. Apresentam alguma porcentagem de surdez, mas levam uma vida de ouvintes. 

2.  Para estes são de importância os aparelhos de audição,  

3. Importância do treinamento oral,  

4. Busca de amplificadores de som...  
                                                 
6Observação: o termo Diáspora, de acordo com o dicionário da língua portuguesa,significa a dispersão de 
alguns dos elementos, de uma comunidade ou de um povo.  
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5. Não uso de intérpretes de cultura surda, etc... 

6. Quando presente na comunidade surda, geralmente se posiciona contra uso de 
interpretes ou considera o surdo como menos dotado e não entende a necessidade de 
língua de sinais de interpretes...  

7. Tem dificuldade de encontrar sua identidade visto que não é surdo nem ouvinte.  

Devido a essa complexidade de auto imagens relacionadas as diferentes identidades surdas se 

faz necessário criar um movimento de revisão de conceitos acerca dos pressupostos ligados a 

definição do ser surdo. Para o resgate da verdadeira concepção do termo. Ser Surdo é: 

(...) olhar a identidade surda dentro dos componentes que constituem as 
identidades essenciais com as quais se agenciam as dinâmicas de poder. É 
uma experiência na convivência do ser na diferença (Perlin e Miranda 2003, 
p.217) 

 

Na convivência das relações sociais entre a comunidade surda e ouvinte deve-se ressaltar a 

importância da valorização das diferenças humanas e do respeito à igualdade de 

oportunidades em todos os aspectos da vida. Mesmo que os surdos pertençam a uma 

comunidade minoritária numa sociedade predominantemente ouvinte.  
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3. A LÍNGUA DE SINAIS: SEUS PERCALÇOS E PERCURSOS 

HISTÓRICOS 

Todo processo histórico revela em seu percurso os percalços pelo qual passaram seus atores. 

Neste caso, os surdos também passaram por momentos marcantes ao longo da sua história. 

Conforme Bueres (2009) o caminho percorrido pelo surdo foi vivenciado por períodos, que 

vão desde os tempos antigos até quase toda a Idade Média, nessa época as práticas educativas 

comuns direcionadas as pessoas surdas partiam da concepção de que os surdos eram 

considerados seres não sociáveis, idiotas ou imbecis. 

Essa visão perpetuou por muito tempo embora se tenham poucas evidências e registros em 

relação a esses fatos, assim como também não se sabe como eram tratados em seus ambientes 

familiares ou em instituições religiosas. Esse entendimento reforça o conceito de que a 

identidade do sujeito é um efeito do poder entre as relações sócio-político-econômico. 

Segundo Orlandi (1988), a identidade, assim como o sujeito, não é fixa, ela está sempre em 

construção, encontra-se em um processo ininterrupto de produção e é caracterizada por 

transformações.  

Acompanhando esse raciocínio e com base em estudos feitos por Bueres (2009) apontam que 

desde a antiguidade, acreditava-se que o surdo era um ser primitivo e selvagem. E essa idéia 

persistiu por todo o século XV, onde os surdos viviam totalmente à margem da sociedade e 

sem direitos assegurados. No início do século XVI aparecem relatos de pedagogos dizendo 

que trabalharam com pessoas surdas, fazendo-as aprender, utilizando a estratégia da fala, 

entre outras, para compreender a língua falada, para assim poder desenvolver o pensamento, 
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adquirir conhecimentos, se comunicar com o mundo ouvinte e poder expressar seu 

pensamento. 

A partir do século XVII e meados do século XVIII, os filhos de famílias nobres tiveram 

oportunidades de uma educação instrucional. Na época, somente as famílias abastadas com 

um poder aquisitivo elevado podiam pagar quantias altas aos professores para ensinar aos 

seus herdeiros surdos às habilidades de ler, escrever e falar. Assegurando, dessa forma, o 

direito de adquirir, administrar e herdar os bens da família. 

O professor pioneiro na educação de surdos, de acordo com alguns estudiosos, como Lara 

(2006), foi o monge beneditino Pedro Ponce de Leon (1520-1584), o qual conseguiu realizar a 

proeza de ensinar os filhos surdos de nobres, fazendo-os a ler, escrever, conseguir calcular e 

expressar-se oralmente, alcançando resultados impressionantes com alguns de seus alunos, 

que progrediram em vários campos de conhecimento filosófico e histórico. 

Em 1755, surge o abade Charles L’Epée (1712-1789), que iniciou um trabalho revolucionário 

com os surdos de origem pobre, aprendendo com essas pessoas a língua de sinais, utilizada 

por elas. Durante o século XVIII, o abade dedicou-se a educar os surdos que viviam nas ruas 

e fundou em 1771, em Paris. A primeira escola pública para surdos e elaborou o SISTEMA 

DOS SINAIS METÓDICOS, criando um mecanismo de comunicação e de ensino baseados 

na língua de sinais. 

Mais tarde, o método criado por L’Epée foi contestado por educadores em alguns países da 

Europa, como a Alemanha, onde adquiriu um enfoque exclusivamente oralista, evidenciando, 

desse modo, a cisão entre a oralização e o ensino de língua de sinais na educação de pessoas 

surdas. No ano de 1791, com a criação do Instituto Nacional para Surdos-Mudos, em Paris, 

assume a direção dessa entidade o gramático Roch Ambroise Sicard, que questionava a 
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discriminação e o isolamento dado aos surdos, passando a desenvolver novamente o método 

iniciado por L’Epée, pois acreditava na capacidade cognitiva e social das pessoas surdas. 

Por volta de 1815, o professor americano Thomas Hopkins Gallaudet foi à Europa buscar 

novos métodos, que ajudassem a instruir seus alunos surdos, encontrando na França o método 

de Sicard, onde pôde conhecer melhor o ensino da língua de sinais. Ao retornar ao seu país, o 

professor Gallaudet trouxe consigo o jovem surdo francês Laurent Clerc, que o auxiliou a 

fundar em 1817 a Casa Americana para Educação e Instrução de Surdos-Mudos, atualmente 

Universidade de Gallaudet. 

De acordo com a concepção adotada em cada época, eram ministrados modelos filosóficos de 

educação para o surdo. Houve períodos, em que aplicavam os métodos do Oralismo 7, da 

Comunicação Total 8 e do Bilingüísmo 9 de forma isolada ou concomitantemente E mais 

recentemente temos o Multiculturalismo10. Isso nos remete à noção de formação discursiva, 

que segundo Orlandi (1988), na ordem do discurso as formações discursivas representam as 

formações ideológicas, em que palavras, expressões ou proposições não carregavam 

significados em si mesmos, mas representavam sentidos diferentes conforme posições 

ideológicas nas quais são produzidas. Desse modo, estudos aprofundados sobre as questões 

culturais, políticas e sociais ligadas à educação do surdo, apontam que a escolha do método 

ou modelo educacional era resultado da disputa do poder entre grupos majoritários atuantes 

nas sociedades vigentes. 

                                                 
7  Filosofia educacional, em que, a educação do surdo é fundamentada na expressão oral, subordinada ao 
modelo clínico-terapeutico da surdez. 
8  Filosofia educacional, que usa a oralização e a língua de sinais concomitantemente na educação do 
surdo. Porém, na prática torna-se apenas uma técnica manual do Oralismo. 
9  Filosofia educacional pautada no respeito à cultura e à identidade surda, priorizando a língua de sinais 
como sua primeira língua e a língua oficial do país como segunda língua. 
10  Modalidade Educacional, centrada na Pedagogia Surda, onde co-existem traços culturais da diferença e 
da mediação intercultural. 
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Segundo Salles (2004), pode-se afirmar que existem dois períodos históricos marcantes na 

educação dos surdos, um período que vai desde meados do século XVIII até a primeira 

metade do século XIX, em que eram comuns as experiências educativas mediadas pela 

Língua de Sinais, e outro posterior, que vai de 1880, até os tempos atuais de predomínio 

absoluto de uma única concepção, a qual a educação dos surdos se reduz à língua oral. Pois, 

em 1880, em Milão, na Itália, realiza-se o Congresso Internacional de Surdo Mudez, em que 

fica definido o Método Oral como o mais adequado para a educação do surdo, sendo proibido 

o uso de língua de sinais nas escolas. Com o discurso de que somente pela oralização o surdo 

terá condições de ter seu desenvolvimento pleno e a perfeita integração social, a visão oralista 

ganha força e prestígio.  

Nenhum outro momento na história de vida das pessoas surdas teve uma repercussão tão forte 

em todo o processo educacional dos surdos como o evento do Congresso de Milão em 1880. 

A decisão tomada nesse encontro – o de banir a língua de sinais nas atividades educacionais 

de surdos - provocou consequências danosas na educação que os arrasou por mais de um 

século nos quais os sujeitos surdos ficaram condenados aos comandos dos ouvintes, sob ás 

práticas oralistas tendo que abandonar sua cultura, a sua identidade surda.    

Sob essa égide, por volta de 1855 11, chega ao Brasil o professor surdo francês, Hernest Huet, 

que segundo Lara (2006), recebeu apoio de D. Pedro II e em 1857 funda no Rio de Janeiro o 

Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES, iniciando assim, oficialmente a educação 

dos surdos no país.  

                                                 
11  Conforme nota 2, do prefácio de Wilcox (2005), o nome do professor francês e o ano de sua chegada 
ao Brasil podem variar respectivamente entre Hernest, Ernest, Eduard, Eduardo e a data podem ser 1852, 1855 e 
1856.  
 



38 
Um estudo sobre a formação linguística dos instrutores de Libras em Palmas – Tocantins 

 

Teresa Cristina Hitomi Kikuchi Bueres 
Dissertação 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

A partir da concepção clínico-terapêutico desenvolvida no INES, o sujeito surdo é visto como 

sendo um deficiente auditivo, o método oral permeou a prática educativa na educação dos 

surdos, forçando-os a reproduzir a fala, a oralizar continuamente, a emitir sons 

descontextualizados de seus significados, impossibilitando o surdo de compreender a 

realidade em que vive. 

Nesse contexto, após décadas de suplício, surgiram no Brasil movimentos sociais de resgate 

ao direito a ter direito e a língua de sinais tornou-se foco de estudos, iniciados em 1981, por 

Gladis Knak Rehfeldt, em sua obra A língua de sinais do Brasil. Assim como surgiram artigos 

e pesquisas, elaborados e apresentados a partir de 1984, por Lucinda Ferreira-Brito, e mais 

amplamente em seu livro intitulado Por uma gramática das línguas de sinais publicado em 

1995. Outros aspectos da estrutura da língua de sinais brasileira foram desenvolvidos em 

diversas pesquisas como, por exemplo: o trabalho no campo da psicolingüística realizado por 

Fernandez em 1990, a proposta de uma tipologia de verbos em LIBRAS elaborado por Felipe 

em 1993, a aquisição de fonologia pelas crianças surdas, filhos de pais surdos estudados por 

Karnopp em 1994. 

Além de trabalhos desenvolvidos por Ronice Müller de Quadros, que analisou a distribuição 

dos pronomes na aquisição da linguagem de crianças surdas de pais surdos no ano de 1995, e 

publicados, em 1997, de forma parcial no livro Educação de surdos: a aquisição da 

linguagem. Em 1999, a autora Quadros apresenta a estrutura da língua brasileira de sinais. 

De acordo com Strobel (2008), surgiram pesquisas desenvolvidas pelo professor Carlos Skliar 

a partir do ano de 1996 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, denominado Estudos 

Surdos. E na Universidade Federal de Santa Catarina, sob a coordenação da professora Dra. 

Ronice Quadros foi criado o Grupo de Estudos Surdos – GES, onde se desenvolvem 
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pesquisas na área dos Estudos Surdos. Alguns pesquisadores, tais como “(...) Carlos Skliar, 

Ronice Quadros, Gladis Perlin, Lodenir Karnnop e outros chamam de Estudos Surdos as 

teorias pesquisadas no ‘Ser Surdo’, representação como sujeitos lingüísticos e culturais 

diferentes, pertencimento ao povo surdo.” (Strobel, 2008, p. 19). 

No início do século XXI, a educação de surdos encaminha-se para outros rumos em direção 

ao reconhecimento da língua de sinais como o meio natural de comunicação, interação, 

construção cultural e social das pessoas surdas em todo o mundo e também no Brasil. Esse 

movimento embasa-se no respeito às diferenças humana, destacando o direito de ter direito à 

igualdade de oportunidades. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS foi oficializada no 

Brasil, em 24 de abril de 2002, por meio da homologação da Lei Federal que reconhece a 

LIBRAS como a língua oficial das comunidades surdas brasileira – LEI nº. 10.436/02. A 

partir dessa Lei foram desencadeadas inúmeras ações no país inteiro, no sentido de cumprir os 

dispositivos legais e, consequentemente, viabilizar a melhoria na qualidade da educação 

oferecida aos surdos.   

O Bilinguismo tornou-se a referência na educação de surdos após a oficialização da Língua 

Brasileira de Sinais no país. Têm-se como alusão as afirmações de Almeida (2000), a surdez é 

considerada a partir do modelo sociocultural, no qual ela é vista como uma diferença em 

relação à comunidade ouvinte e não como uma deficiência. Ao considerarmos a surdez uma 

diferença, não existe uma patologia e nem uma inferioridade do sujeito em relação aos 

demais. Essa diferença recai sobre a ênfase no desenvolvimento de recursos próprios para 

interagir com o meio, inclusive através de uma língua própria que permita aos surdos 

expressar-se. 
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Se assim for, a educação dos surdos caminha em direção ao respeito às diferenças. O atual 

momento histórico na Educação dos surdos no Brasil é vivenciado com muita expectativa, 

pois, ocorreu o fortalecimento do movimento de expansão da língua brasileira de sinais no 

país com o reconhecimento da LIBRAS. 

3.1 Alguns aspectos da cultura surda  

É comum perceber vários grupos sociais interagindo numa mesma sociedade, manifestando 

suas características em seu cotidiano. E conforme Brandão (1999), cada grupo social constrói 

culturalmente as relações de convivência em sociedade, perpetuando seu modo de viver. 

Alguns grupos em nossa sociedade se articulam por sua identidade de luta, pela discriminação 

que sofrem no seio da sociedade, dentre eles a comunidade de não-ouvintes.  Não é o fato de 

ter surdez que indica a condição de surdo, e sim, a sua aceitação e concepção de sujeito, que o 

qualifica a pertencer ou não a comunidade surda e de ter uma identidade própria.  

Do mesmo modo um surdo busca identificar-se em outro surdo para compartilhar valores, 

pensamentos, sentimentos, dificuldades, etc., enfim uma visão de mundo comum através da 

modalidade visual – espacial. Uma vez que o surdo interage com a comunidade ouvinte no 

mesmo espaço social e cultural, a esse modo de viver, multicultural, dá-se o nome de cultura 

surda.  Nessa perspectiva Perlin & Strobel (2006) defende o encontro surdo-surdo, cuja 

definição é entendida como: 

Processo de encontro entre dois sujeitos surdos em que acontece a sutura. O 
termo sutura pode ser usado em Estudos Culturais para referir ao processo 
pelo qual o sujeito constrói sua identidade em interação com o outro 
semelhante. ( p. 40) 

Dessa forma, não se nega que a pessoa surda apresente uma limitação auditiva, porém, na 

concepção de sujeito que assumimos, valorizam-se suas potencialidades, traduzidas por 

construções artísticas, linguísticas e culturais visuais e não oral-auditivas. Sob esse ponto de 
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vista, não se trata apenas de considerar o que nós pensamos sobre os surdos, mas se trata, 

sobretudo, do que os surdos pensam sobre si, como comunidade politicamente organizada que 

tem direito de participar na tomada de decisões pertinentes a sua cultura, identidade e 

sociedade. São, portanto, sujeitos ativos na construção da sua história e de seu espaço 

multicultural.  

Igualmente como pensa Perlin & Strobel (2006), a Pedagogia Surda busca valorizar os traços 

culturais da diferença e da mediação intercultural, saindo das modalidades tradicionais de 

educação de surdos que trabalham com a normalidade ou métodos terapêuticos ou que usam 

outros métodos que respeitem a diferença. Fundamentar a educação de surdos nesta 

teorização cultural contemporânea sobre a identidade e a diferença parece ser o caminho 

encontrado na atualidade. Pois, a educação promovida pelas as trocas culturais no momento 

em que o surdo é colocado em contato com sua diferença proporciona a subjetivação.  

A proposta pela ‘diferença’ se fundamenta na subjetivação cultural. Essa modalidade 

educacional surge a partir do momento em que o surdo apropria-se de sua identidade, através 

da diferença cultural, surge assim, o Multiculturalismo, da Pedagogia Surda e da Mediação 

Intercultural.. Neste espaço, afirmam Perlin & Strobel (2006), não ocorrem mais a ‘sujeição’ 

ao que é do ouvinte, não acontecem as ‘mesclagens’, ocorre à aprendizagem natural própria 

do surdo. Então, se faz necessário distinguir a concepção de Surdo e de Surdez. 

Tendo como ponto de partida a constatação do fato ocorrido na 1ª edição do PROLIBRAS, de 

que apesar da prova do exame ter sido toda elaborada em Libras, os surdos tocantinenses não 

reconheceram os sinais apresentados. Levantamos a hipótese de que os surdos do Tocantins 

falavam uma variante linguística da Libras, conforme Perlin & Strobel (2006), seria uma 

variante próxima do português sinalizado – modalidade de língua que mistura a língua 
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portuguesa e a língua de sinais –  indicando uma influencia e ainda presença da Filosofia 

Educacional denominada de Comunicação Total, que segundo Perlin & Strobel (apud 

DENTON apud FREEMAN, CARBIN, BOESE, 1999) 

A Comunicação Total inclui todo o espectro dos modos lingüísticos: gestos 
criados pelas crianças, língua de sinais, fala, leitura oro-facial, alfabeto 
manual, leitura e escrita. A Comunicação Total incorpora o desenvolvimento 
de quaisquer restos de audição para a melhoria das habilidades de fala ou de 
leitura oro-facial, através de uso constante, por um longo período de tempo, 
de aparelhos auditivos individuais e/ou sistemas de alta fidelidade para 
amplificação em grupo (p.171) 

 

Nesse contexto, afirma-se que a educação de surdos no Brasil atualmente oscila entre as 

tendências educacionais do Oralismo (quase desaparecido), da Comunicação Total, do 

Bilinguismo, do Multiculturalismo, da Pedagogia Surda e da Mediação Intercultural. Por isso, 

falar em educação, e mais especificamente da educação de surdos é também ressaltar a cultura 

surda, a identidade surda, e sujeito surdo. Tendo em vista que os surdos dividem com os 

ouvintes o mesmo espaço físico, político, econômico e social. 
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4. LINGUÍSTICA APLICADA: PARA FALAR SOBRE ENSINO DE 

LÍNGUA 

4.1  A formação do professor de língua 

Conforme documentos instituídos na legislação brasileira a formação do profissional de 

ensino de língua(s) deve contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades 

como: domínio do uso da(s) língua(s) oficial no país, que no caso é a língua portuguesa e a 

língua de sinais, nas suas manifestações oral (gestual) e escrita, na produção de textos; 

reflexão sobre a linguagem como fenômeno psicológico, educacional, social, histórico, 

cultural, político e ideológico; visão crítica das teorias adotadas nos textos linguísticos e 

literários, que fundamentam sua formação profissional; preparação profissional de acordo 

com a dinâmica do mercado de trabalho; percepção de diferentes contextos interculturais; 

domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição dos conhecimentos 

para os diferentes níveis de ensino. 

Tendo em vista a formação de profissionais da educação a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), em seus artigos 61 e 62, preconizam que a formação desses 

educadores deve atender: aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as 

características de cada fase de desenvolvimento do educando, realizando a associação entre 

teorias e práticas, e que, para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em cursos 

de licenciatura, de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação. 

Paulon (2005) diz que as ações relativas à inclusão supõem um processo sustentado 

unicamente pelo professor, que é quem fica diretamente em contato com o aluno surdo. 
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Concebe o trabalho docente como o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso desse 

aluno. Contudo sabe-se que as ações de inclusão para obterem sucesso necessitam do 

envolvimento de todos os participantes do processo. É claro que a aprendizagem dos alunos é 

uma das metas fundamentais, não só dos professores, mas de todo o profissional que esteja 

implicado com a educação. 

Por conseguinte, além de ter o domínio tanto em língua materna quanto na segunda língua, os  

professores, pesquisadores, entre outros profissionais de ensino necessitam de uma formação 

profissional que demandem o domínio da língua estudada e suas culturas para desempenhar 

um bom trabalho educacional. Os estudos linguísticos devem fundar-se na percepção da 

língua e suas peculiaridades como prática social e como forma mais elaborada das 

manifestações culturais.  

Nesse contexto, a Linguística Aplicada (LA) é pertinente por ser abrangente e 

multidisciplinar, e por se preocupar com questões de uso da linguagem. Ela tem um objeto de 

estudo, princípios e metodologias próprios, e vem desenvolvendo seus modelos teóricos há 

algum tempo. Dada sua abrangência e multidisciplinaridade, é importante desfazer os 

equacionamentos da Linguística Aplicada com a aplicação de teorias lingüísticas e com o 

ensino de línguas (CAVALCANTI, 1986, p.09). Da mesma forma Moita Lopes (1996) afirma 

que a Linguística Aplicada se estabelece como uma Ciência Social, uma área de investigação 

e não mais (de forma simplista) como uma mera aplicação de Teorias Linguísticas, ou seja, 

deixou se ser vista como "um apêndice da Linguística".  

Uma vez considerada a importância da formação docente adequada aos processos dialógicos 

constituídos na interação social, o trabalho educacional com surdos deverá enfatizar a relação 

língua/contexto, para que ocorra o efetivo desenvolvimento da atividade interativo-discursiva 
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(GESUELI, 1989). No caso das pessoas surdas (no Brasil), sua primeira língua seria sua 

língua natural - a Língua de Sinais (a LIBRAS), e a segunda língua - o Português (brasileiro). 

Para tanto, se faz necessário que o professor/instrutor proporcione aos surdos um ambiente 

para esse contato natural, desenvolvendo suas potencialidades através de um processo 

linguístico coerente com suas habilidades. 

Estudos feitos por Quadros & Karnopp (2004) mostram que a língua de sinais igualmente a 

qualquer língua possui características quanto ao seu uso, pois apresenta organização 

fonológica, morfologia e sintaxe peculiar à linguagem falada por gestos. O indivíduo inserido 

numa comunidade social participa com os membros dessa comunidade uma infinidade de 

vivencias e atividades por meio da interação comunicativa. Há real importância de ressaltar 

que a língua de sinais não é universal, cada grupo social de um determinado país desenvolve 

seus gestos e sua língua de sinais, respeitando sua cultura, suas peculiaridades e costumes de 

sua sociedade.  

Tendo em vista que a língua de sinais da mesma forma que qualquer língua possui 

características quanto ao seu uso, que neste caso não é a fala, mas sim os gestos. O indivíduo 

inserido numa comunidade social participa com os membros dessa comunidade uma 

infinidade de vivências e atividades por meio da interação comunicativa.  Assim, a língua de 

sinais apresenta nuances dos tipos básicos de variações linguísticas cujas variáveis sociais 

(extralinguísticas) podem ser de: sexo, idade, nível de escolaridade, contexto lingüístico 

(região), classe social, etnia, rede social. 

Labov segundo Tarallo (1985), acreditava que a relação entre a língua e sociedade 

influenciava o surgimento das variações linguísticas. Nesse sentido, o profissional na área do 
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ensino de línguas, deve considerar as nuances apresentadas pelo seu alunado, valorizar as 

características individuais de cada grupo ou individuo. 

4.2 Professor de língua de sinais: instrutor surdo. 

A política educacional no Brasil atua no mote da inclusão, em que o Decreto Lei nº 5626/05 

estabelece a inclusão de cursos de Libras como disciplina curricular obrigatória para cursos 

preparatórios do para o exercício do magistério, em nível superior e médio, e para cursos de 

fonoaudiologia, e podem ainda integrar outros cursos de educação superior e na educação 

profissional como disciplina optativa de acordo com a demanda. A regulamentação dessa lei 

garante o acesso de alunos surdos à educação em todos os níveis; a capacitação em cursos de 

LIBRAS para os professores regentes; e aulas de LIBRAS para todos os alunos surdos. O 

Decreto prevê a formação de intérpretes de LIBRAS/ Língua Portuguesa e de instrutores de 

LIBRAS, por meio de curso superior e de pós-graduação.  

Um detalhe a ressaltar sobre a regulamentação é que ela estabelece “o uso e a difusão” da 

LIBRAS e a tradução e interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa como meios legais de 

viabilizar o tratamento diferenciado aos surdos, essencial para a sua plena inclusão na vida 

social no pais. No ano de 2006, o governo federal aprovou o programa denominado 

PROLIBRAS, com a finalidade de promover o exame nacional de proficiência em LIBRAS, 

bem como a proficiência em tradução e interpretação de LIBRAS/língua portuguesa/LIBRAS 

e certificar os participantes aprovados pelo programa, assegurando uma educação de 

qualidades aos alunos surdos do país.  

Assim como vem também promovendo diversas ações nessa mesma proposta como o 

Programa Interiorizando Libras que apóia a formação continuada de professores, instrutores e 
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intérpretes de Libras para atuarem na educação dos surdos O Programa12 visa formar docentes 

para a inclusão de alunos surdos nos sistemas de ensino, oferecendo cursos para Formação de 

Instrutores Surdos; Língua Portuguesa para Alunos Surdos; Formação de Tradutores e 

Intérpretes e Libras para Professores. 

Outro grande projeto na área é o Curso de Graduação em Letras / Libras, ofertados em 

algumas universidades federais em todo o país como, por exemplo, pela Universidade Federal 

de Santa Catarina – UFSC, implantado pelo MEC como o primeiro Curso de Graduação em 

Letras com licenciatura em Libras e mais recentemente, em 2009, podemos contar também 

com o curso oferecido pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, o mais novo curso de 

graduação Letras/Libras da região nordeste, na modalidade à distância, com intuito de formar 

professores para o ensino da Língua Brasileira de Sinais.  

E para dar suporte aos estados o MEC criou, nos últimos anos, Centros de Formação de 

Profissionais de Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) em muitas 

capitais. Este projeto objetiva garantir aos sistemas de ensino profissionais habilitados para 

atuar com alunos surdos, por meio da utilização de recursos educativos e equipamentos 

tecnológicos e do acesso a conteúdos curriculares. 

O currículo do curso de licenciatura em Letras com habilitação em Língua Brasileira de 

Sinais, oferecido pelas Universidades, que tem como objetivo formar professores para atuar 

no ensino da língua de sinais como primeira língua para surdos e segunda língua para 

ouvintes, confere-se que a formação linguística dos instrutores de Libras deve corresponder 

aos dos professores de Letras, por atuar também no ensino de uma língua. Portanto, a 

formação inicial do instrutor de Libras deve levar ao domínio do uso da língua ou das línguas 

                                                 
12  Fonte: site do MEC/SEESP acessado em 25/08/08. 
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que sejam objeto de seus estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações 

culturais, além de ter consciência das variedades linguísticas e culturais intrínsecas a ela. 

O Decreto Lei nº 5626/05 define que a formação de docentes para o ensino de Libras nas 

séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser 

realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou 

em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. E que a formação de docentes 

para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental deve 

ser realizada em curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua 

Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue. 

Em consonância com o Decreto Lei nº 5626/05, o Ministro de Estado da Educação baixou a 

Portaria Normativa nº 11, de 09 de agosto de 2006, publicada no Diário Oficial da União - 

DOU em 10 de agosto de 2006, instituindo o Programa Nacional para a Certificação de 

Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação de 

Libras-Língua Portuguesa - Libras – Prolibras no sentido de promover a formação 

profissional para o ensino de Libras.  

Para uma melhor compreensão da dinâmica interna para o ensino da língua brasileira de 

sinais, nesta parte do trabalho serão pontuados estudos linguísticos sobre alguns aspectos da 

fonológica, morfologia e sintaxe das línguas de sinais. Pois, acredita-se que professores 

comprometidos com o projeto da pedagogia da diferença têm por objetivo abrir base material 

e discursiva de maneira específica a produzir significado e representar a diferença surda nos 

seus projetos pedagógicos com uma nova proposta centrada em novos métodos de ensino na 

educação aos surdos . 
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As línguas de sinais são percebidas por estímulos visuais (olhos) e produzidas por gestos 

manuais (mãos), por isso são denominadas línguas de modalidades gestual-visual. A 

fonologia da língua de sinais, de acordo com Quadros & Karnopp (2004), possui tarefas que 

dentre elas, o de determinar as menores unidades para a produção de sinais, e de estabelecer 

as combinações possíveis de padrões entre essas unidades e suas possíveis variações em 

espaço fonológico. As autoras citam William Stokoe como sendo o mentor dos estudos 

fonológicos das línguas de sinais, considerado o primeiro linguista a realizar um estudo 

sistemático das línguas de sinais nos Estados Unidos. Em sua obra “Sign language structure” 

(1960), estudou, analisou e decompôs a LSA, (Língua de Sinais Americana) chegando aos 

três principais parâmeros definidos por:  

− Configuração de Mão (CM) 

− Locomoção da Mão (L) 

− Movimento da Mão (M)  

O modelo fonológico desenvolvido por Stokoe serviu de base para muitos outros estudos que 

aprofundaram as análises das unidades formacionais dos sinais, em sequência R. Battison 

(apud  QUADROS & KARNOPP, 2004) introduziu mais dois parâmetros aos estudos da 

fonologia da língua de sinais, por conta de análises na ordem linear das sequências de 

unidades que constituem os sinais, promovendo um aperfeiçoamento dos parâmetros e das 

relações estruturais entre as unidades na descrição fonológicas dos sinais, Os novos 

parâmetros são: 

− Orientação da Mão (Or) 

− Aspectos Não-Manuais (NM) 

Atualmente os estudos fonológicos da língua de sinais baseiam-se nesses cinco parâmetros da 

língua de sinais brasileira: as configurações de mãos, movimentos, locações, orientação de 
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mão e os aspectos não-manuais dos sinais. As imagens abaixo exemplificam alguns dos 

parâmetros (Figura 1 e Figura 2). 

  
Figura 1: Configuração de Mão. 

Fonte: QUADROS, 2004. 
Figura 2: Movimentos e locações. 

Fonte: QUADROS, 2004. 

Lucas (1996) apresenta algumas investigações sobre as variações sociolingüísticas em LSA. 

Esses estudos tem olhado a língua de sinais americana nos aspectos da variação fonológica, 

variação lexical e variação morfossintática. Woodward e De Santis (1977) pesquisaram 

algumas variações e relataram casos de surdos americanos sulistas fazendo uso na forma de 

duas mãos mais do que não sulistas, os mais velhos usuários usam os sinais de duas mãos 

mais do que falantes jovens, e que falantes afro-americanos tendem a usar os mesmos velhos 

sinais de duas – mãos sobre a face mais frequentemente do que falantes brancos da mesma 

idade. 

Como exemplo de variação lexical, os estudos de Croneberg (1965) descreve a diferença entre 

o que ele chama de variação horizontal e variação vertical - (variação horizontal é o que se 

conhece popularmente como variação dialética, diferenças dos grupos de falantes de pessoas 

que vivem em diferentes áreas geográficas) e (variação vertical ocorre em grupos de falantes 
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que estão separados por estratificação social), - fornecem outros exemplos de variação 

regional, e que, embora em alguns estados informações informais da variação vertical em 

comunidade de surdos tem sido feitas, nenhum estudo semelhante a este breve levantamento 

regional tem sido realizado na variação sociolingüística vertical. 

Outros estudos em LSA feito por Woodward (1973) encontrou variedades sociais que se 

apóiam na seguinte observação - pessoas surdas, filhas de pais surdos, e pessoas que 

aprenderam os sinais antes da idade de seis anos tem um padrão de abordagem mais puro e 

igual, as pessoas que ouvem - e pessoas filhas de pais ouvintes e pessoas que aprenderam os 

sinais depois da idade de seis anos usam um padrão de leitura, cuja abordagem não é tão pura 

e igual da LAS. 

Estes casos apresentados mostram a existência de inúmeros aspectos variacionais presentes no 

uso cotidiano da língua de sinais americana, que podem ser tomados como referência para a 

similaridade da língua brasileira de sinais. Os estudos chamam atenção para questões 

extralinguísticas marcando fortemente as diferenças encontradas nos exemplos. Por esses e 

outros motivos a atuação do professor de língua de sinais deve estar atento para esses aspectos 

em suas práticas docentes, nesse sentido sua formação inicial deve ser em graduação para o 

ensino de língua, além é claro o pleno domínio da língua de sinais do seu país.   

4.3 Tradutor/ intérprete de língua de sinais: co-autor no ensino de Libras. 

Inicialmente se faz necessário diferenciar os termos: tradução e interpretação. A tradução, 

segundo Quadros (2004), envolve sempre uma língua escrita e a interpretação envolve línguas 

faladas, podendo ser na modalidade oral ou gestual (sinalizada). E conforme, Guerini & Costa 

(2007) a palavra traduzir deriva do latim traducere, e segundo o dicionário Aurélio, pode 

significar - conduzir além - transferir -, entre outras coisas, quer dizer “transpor, trasladar de 
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uma língua para outra”. Traduzir no sentido de “passar de uma língua a outra” é um tropo do 

sentido prático de transferir. Assim, traduzir designa, de modo restrito, uma operação de 

transferência linguística. 

A tradução dentro de uma língua não é, nesse sentido, essencialmente diferente da tradução 

entre duas línguas, e a história de todos os povos repete a experiência infantil, quando a 

criança esta apreendendo os significados das palavras. A multiplicação das línguas humanas 

ocorreu também nas línguas humanas de sinais, tão antiga quanto às línguas baseadas no som. 

Existem várias modalidades das línguas, dentre elas podemos citar: a oral-auditiva, a visual-

espacial, gráfica-visual. Em que uma língua falada por meio da articulação de sons é oral-

auditiva, uma língua falada por sinais (gestos) é visual-espacial e tanto uma língua falada por 

sons ou por sinais, podem ter representações numa modalidade escrita (gráfica). 

Dessa forma, a tradução entre as diferentes línguas verbais e as diferentes línguas de sinais 

não só é possível, como é vista atualmente como um direito de cidadania dos surdos. Um 

papel particularmente importante ao longo da história é o dos intérpretes, especialmente em 

alguns momentos-chave da história dos surdos em diversos lugares no mundo, apresentados 

por Quadros (2004) como, por exemplo, na Suécia, nos Estados Unidos e no Brasil. Na 

Suécia, surgiram com os trabalhos de religiosos no final do século XIX e início do século XX, 

onde em 1938, o parlamento sueco criou cinco cargos de conselheiros para surdos. Em 1947, 

mais vinte pessoas assumiram a função de intérprete e em 1968, o parlamento decidiu que 

todos os surdos teriam acesso ao profissional intérprete livre de encargos. E no ano de 1981, 

foi instituído que cada conselho municipal deveria ter uma unidade com intérprete. 

Nos Estados Unidos, em 1815, apareceu o primeiro intérprete, Thomas Gallaudet, o qual 

promoveu a educação dos surdos norte-americanos juntamente com o jovem surdo francês, 
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Laurent Clerc. Ao longo dos anos, várias pessoas intermediaram a comunicação para surdos 

como voluntários. Em 1964, foi fundada uma organização nacional de intérpretes para surdos, 

estabelecendo alguns requisitos para a atuação desse profissional, que a partir de 1972, passou 

a selecionar, avaliar, certificar, registrar intérpretes e promover o código de ética desses 

profissionais. Nesse movimento, em 1989, estima-se que nos E.U.A. existam em torno de 

2200 intérpretes de língua de sinais atuando nos níveis da educação elementar e no ensino 

secundário. 

E no Brasil, a figura do intérprete de língua de sinais emerge por meio dos trabalhos de 

religiosos iniciados nos meados dos anos 80. Em 1988, realizou-se o I Encontro Nacional de 

Intérpretes de Língua de Sinais organizado pela Federação Nacional de Educação e Integração 

de Surdos – FENEIS, que proporcionou o primeiro intercâmbio entre alguns intérpretes no 

país. Em 1992, ocorreu o II Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais organizado 

novamente pela FENEIS, que desta vez promoveu além do intercâmbio entre os intérpretes da 

vários lugares do Brasil, discussões e votação do regimento interno do Departamento 

Nacional de Intérpretes fundado após a aprovação do mesmo. 

De 1993 a 1994, realizaram-se encontros estaduais. E a partir dos anos 90, foram 

estabelecidas unidades de intérpretes todas ligadas a FENEIS. Em 2000, foi disponibilizada a 

página dos intérpretes de língua de sinais www.interpretels.hpg.com.br. E no ano de 2002, 

são sediados pela FENEIS, escritórios em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, 

Recife, Teófilo Otoni e a matriz no Rio de Janeiro. Com a homologação da lei federal que 

reconhece a língua brasileira de sinais, em 24 de abril de 2002, como a língua oficial das 

comunidades surdas brasileiras, abriram-se as oportunidades para a formação desses 

profissionais com respaldo legal. 
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Destacou-se a importância da formação profissional adequada do intérprete, pois, de acordo 

com Guerini & Costa (2007), sua atuação mais comum é desempenhada na forma oral ou 

gestual e instantânea de tradução, que exige do intérprete habilidades específicas: a 

interpretação simultânea e a interpretação consecutiva. Na interpretação simultânea, o 

intérprete deve ter uma memória excelente, rapidez de intuição, além, obviamente, do 

conhecimento da língua e da cultura da qual traduz, requisito fundamental para toda tradução. 

E no caso em especial, o intérprete de língua de sinais deve contextualizar aspectos 

pertinentes à cultura surda e suas características regionais no ato da interpretação.  

Por conta desses detalhes importantes na atuação dos intérpretes, pesquisas importantes foram 

feitas por Quadros (2004), como resultado desses estudos foram apresentados seis 

competências para o trabalho de intérprete de Libras, as quais são:  

Competência linguistica: diz respeito à habilidade de manipulação das línguas envolvidas na 

interpretação; 

Competência para transferência: é a capacidade de transferir a linguagem de uma língua 

para outra (sem adições, distorções ou omissões); 

Competência metodológica: é a habilidade de usar diferentes formas de interpretação, de 

saber escolher o modo mais apropriado para o momento de cada interpretação; 

Competência na área: é o conhecimento requerido para compreensão e o entendimento 

sobre o conteúdo da mensagem interpretada; 

Competência bicultural: é dominar o conhecimento cultural das línguas envolvidas na 

interpretação, seus costumes, seus valores, comportamentos, entre outros; 
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Competência técnica: tem haver com habilidades de postura profissional de saber se 

posicionar corretamente, usar microfones, fones de ouvidos. 

O intérprete deve atuar de forma precisa e apropriada e lembrar que as palavras, as frases 

criam significados que podem variar de acordo com os diferentes contextos e pessoas que 

participam do discurso. Conforme Quadros (2004) retomam-se as informações sobre a 

fonologia da língua de sinais, em que se utiliza as configurações de mãos juntamente com as 

localizações em que os sinais são produzidos, os movimentos e as direções de cada sinal 

como as unidades menores que formam as palavras (Figura 4, Figura 5, Figura 6). 

Outro ponto a ser lembrado é que a sintaxe da língua de sinais, segundo Quadros (2004), 

necessita de um espaço a frente de quem produz o sinal, o qual chamamos de sinalizador e se 

organiza nesse espaço delimitado, por isso a língua de sinais possui restrições espaciais para a 

formação das palavras e frases (Figura 3). 

  
Figura 3:Espaço entre sinalizador e interlocutor. 

Fonte: QUADROS, 2010, Apud Quadros, 1997, p. 51-52 adaptada de Lilo-Martin e Klima, 1990, p. 192-
193  

Do mesmo modo a morfologia e a sintaxe da língua de sinais determinam a estrutura interna 

das palavras e das frases que refletem o sistema funcional da linguagem (Figura 7, Figura 8, 

Figura 9). 



56 
Um estudo sobre a formação linguística dos instrutores de Libras em Palmas – Tocantins 

 

Teresa Cristina Hitomi Kikuchi Bueres 
Dissertação 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

  
Figura 4: Sinais que se opõem ao movimento. 

Fonte: QUADROS, 2010. 
Figura 5: Sinais que se opõem ao movimento. 

Fonte: QUADROS, 2010. 

 
Figura 6: Sinais que se opõem quanto à locação. 

Fonte: QUADROS, 2010. 

  
Figura 7: Movimento de Nomes X Movimento de 

Verbos. 
Fonte: QUADROS, 2010. 

Figura 8: Movimento de Nomes X Movimento de 
Verbos. 

Fonte: QUADROS, 2010. 
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Figura 9: Movimento de Nomes X Movimento de Verbos. 

Fonte: QUADROS, 2010. 
 

Um outro aspecto do léxico da LIBRAS tem a ver com os termos nativos e não nativos da 

língua, neste caso, utilizam-se recursos externos como por exemplo, o alfabeto de datilologia, 

para facilitar a comunicação entre surdos (Figura 10). Um exemplo de termos que precisam 

deste recurso são palavras que mesmo usando vários sinais há dificuldade de atribuir 

significado a mesma (EX: Nomes próprios e palavras como: ANESTESIA, DIAFRAGMA, 

MORFINA).  

 
Figura 10: Soletração da Palavra ANESTESIA 

Na língua brasileira de sinais, existem também os sinalizadores que estabelecem os referentes 

associados com uma localização no espaço, os quais podem estar ou não presentes 

fisicamente. Quando introduzidos no espaço, os pontos específicos podem ser referidos ao 

longo do discurso. O sinalizador, ao apontar para si, indica a primeira pessoa, ao apontar para 

o interlocutor, indica segunda pessoa e, ao apontar para os outros, indica terceira pessoa 

(Figura 11).  
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Figura 11: Formas pronominais usadas com referentes ausentes. 

Fonte: QUADROS, 2010, Apud Quadros, 1997, p. 51-52 adaptada de Lilo-Martin e Klima, 1990, p. 192-
193  

Os sinais manuais são acompanhados frequentemente por expressões faciais que podem ser 

consideradas gramaticais e são denominadas de marcadores não manuais. (Figura 12, Figura 

13 e Figura 14)  

 
Figura 12: Mesma localização com diferenças quanto à configuração de mão. 

Fonte: QUADROS, 2010 

 
Figura 13: Mesma configuração com localizações diferentes. 

Fonte: QUADROS, 2010. 
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Figura 14: Mesma configuração com localizações diferentes. 

Fonte: QUADROS, 2010. 
 
Após mostrar vários exemplos com figuras sobre a língua de sinais, retomamos algumas 

características quanto ao seu uso. Segundo estudos linguísticos sua organização apresenta 

aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos peculiar à linguagem falada por gestos, 

denominadas línguas de modalidades gestual-visual. Foram expostos os papeis de instrutor e 

o de intérprete, evidenciando-se fundamentais quanto as especificidades da LIBRAS, a qual 

deve ser trabalhada para inserir tanto o surdo quanto o ouvinte em uma infinidade de 

vivencias e atividades por meio da interação comunicativa da língua de sinais. 

A seguir um detalhamento sobre o caminho percorrido durante a pesquisa, em que se 

apresentam o universo estudado, os sujeitos e seus contextos, os instrumentos, os dados e as 

análises coletadas.  
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5. METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida na abordagem qualitativa para análise e obtenção das respostas 

ao problema do estudo. Tendo como instrumentos de coletas de dados os recursos de 

filmagem da entrevista semi-estruturada, o levantamento bibliográfico, aplicação do 

questionário. Os procedimentos técnicos realizados foram através da Pesquisa bibliográfica, 

do levantamento e da pesquisa participante. 

A população deste estudo foi composta por órgãos de ensino da rede estadual e municipal e a 

amostragem partiu da seleção de setores que desenvolvem trabalho com instrutores surdos em 

cursos de Libras. O público alvo são os profissionais que trabalham nas funções específicas 

de instrutor de Libras. 

Para a coleta de dados da entrevista contou-se com a participação de uma intérprete/ouvinte 

de Libras credenciada pelo PROLIBRAS/UFSC/MEC; três instrutores/surdos de LIBRAS, 

sendo dois da rede estadual e uma da rede municipal; duas servidoras do IFTO/Campus 

Palmas e uma bolsista que trabalham no Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas – NAPNE, cuja sala serviu de local de gravação para a filmagem da 

entrevista. 

A intérprete de Libras é graduada em Pedagogia, especialista em Educação Especial e 

concursada pela Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, atua na instituição como 

intérprete de Libras e participou desta pesquisa como colaboradora. Os três instrutores surdos 

tem o ensino médio completo, e tiveram seus nomes verdadeiros substituídos por nomes 
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fictícios para preservar a integridade física e moral deles. Serão utilizados os nomes fictícios 

de LIA, BETO e HUGO, todos participaram também como colaboradores desta pesquisa. 

LIA  trabalha na rede municipal de ensino de Palmas – TO, como instrutora de Libras, tem 

22 anos de idade, é solteira e mora com a família em Palmas. 

BETO trabalha na rede estadual, no Centro de Formação de Profissionais de Educação e de 

Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS, atua como instrutor de Libras, tem 20 anos de 

idade, é solteiro e mora com a família em Palmas. 

HUGO trabalha na rede estadual, no Centro de Formação de Profissionais de Educação e de 

Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS, atua como instrutor de Libras, tem 47 anos de 

idade, é casado e mora com a esposa em Palmas e foi o primeiro instrutor surdo a ensinar 

Libras no Tocantins. 

Fez-se então, a entrevista em grupo, devido a dificuldade em contratar intérprete de Libras 

com disponibilidade de tempo compatível com os horários vagos dos instrutores de Libras. A 

filmagem da entrevista foi necessária para coletar de modo mais fidedigno as informações 

oferecidas pelos instrutores surdos, apesar de haver intervenção na tradução das respostas.  

O questionário foi aplicado posterior a entrevista para não confundir as questões apresentadas 

na entrevista e evitar omissão de dados de um ou de outro instrumento . As perguntas do 

questionário tinham os objetivos de obter dados mais detalhados sobre o entendimento de 

cada instrutor sobre as variações lingüísticas e diferenças culturais das regiões do país, o seu 

desempenho como instrutores/professores de ensino de Libras e a utilização de gêneros 

textuais em sala de aula.   
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A transcrição da filmagem da entrevista seguiu orientações de Marcuschi (2007) e  

organização e análise dos dados foram processadas por etapas conforme a elaboração de 

índices de cada questão levantada no cruzamento das respostas dos instrumentos de coleta, 

gerando as informações para as Interpretações dos dados. Pois, a análise ocorreu de forma 

indutiva e interpretativa. 

5.1  As etapas: passo a passo 

O processo metodológico foi desencadeado em três etapas durante a realização da pesquisa. 

Em que a 1ª etapa destina-se ao planejamento e para a elaboração do plano de ação, a 2ª etapa 

será para a execução do plano de ação e a 3ª e última etapa ficará para as conclusões e a 

apresentação dos resultados. 

1ª ETAPA (PLANEJAMENTO / ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃ O) 

OBJETIVOS: 

• Elaborar as ações de cada atividade do Plano de Ação; 

• Apresentar aos respectivos responsáveis da Instituição Concedente, aos profissionais 

responsáveis pelo setor, a proposta de estudo para a pesquisa; 

• Definir os procedimentos do Plano de ação por ordem de prioridade para levantamento 

dos dados e estabelecer como será a estratégia de estudo. 

PROCEDIMENTO: 

•  Elaborar o termo de compromisso para as pessoas convidadas para o estudo; 

•  Confeccionar o questionário, a entrevista e os elementos de observação; 
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•  Fechar o foco da pesquisa nas questões por critério de relevância; 

•  Escolher as questões mais relevantes para os instrumentos de coleta de dados; 

• -Agendar visitas in loco para início da pesquisa. 

• Montar o calendário das ações em conformidade com a realização da pesquisa; 

2ª ETAPA (EXECUSSÃO DO PLANO DE AÇÃO) 

OBJETIVOS: 

•  - Obter informações pertinentes para o estudo; 

•  -Aprofundar o olhar nos problemas levantados, diagnosticando as maiores 

dificuldades; 

•  -Estipular prazos e Metas para conclusão dos estudos. 

PROCEDIMENTOS: 

• - Realizar a aplicação dos instrumentos de coletas de dados conforme o Plano de 

Ação; 

• - Estabelecer prioridades na realização da aplicação da coleta de dados de acordo com 

as necessidades do público alvo; 

• - Observar as práticas profissionais, respeitando os procedimentos de trabalho; 

•  - Delimitar datas para as coletas de dados junto aos educadores pesquisados. 
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• - Investigar a metodologia de ensino para futura proposição de aperfeiçoamento 

didático. 

• - Analisar arquivos, relatórios, registros e documentos de formação profissional. 

3ª ETAPA (CONCLUSÕES/APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS) 

OBJETIVOS: 

•  Elencar as áreas de atuação dos instrutores e intérpretes de Libras; 

•   Mapear o perfil lingüístico dos instrutores e intérpretes de Libras; 

•  Divulgar os espaços reservados para os profissionais de Libras; 

•  Conferir a formação profissional e as práticas dos instrutores e intérpretes de Libras.  

 PROCEDIMENTOS: 

•  Organizar, montar, interpretar e analisar os resultados obtidos com as ações da 

pesquisa; 

•  Elaborar o relatório final contendo os resultados obtidos na pesquisa, apresentando as 

análises dos dados coletados; 

•  Concluir a pesquisa apontando o perfil lingüístico, o campo de atuação e as práticas 

dos profissionais de Libras; 

•  Apresentar os pontos convergentes e divergentes apontados no cruzamento das 

respostas dos questionários, entrevistas e observações. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS - ENTREVISTAS 

6.1 Coleta e análise dos dados  

Foram necessárias adequações no local para a filmagem como, por exemplo, providenciar 

mesa redonda, suporte para a filmadora, etc... Durante a gravação da entrevista a intérprete: 

ouvia as perguntas, fazia a tradução das perguntas para os instrutores surdos, traduzia as falas 

dos entrevistados e tirava as dúvidas deles. As perguntas foram feitas conforme o interesse de 

cada categoria. Houve vezes de aplicar duas ou mais perguntas juntas para complementar o 

sentido da pergunta, ou até mesmo aumentar o número de perguntas para completar as 

respostas. A seguir serão apresentados quadros com as seqüências de perguntas, as respostas 

obtidas e as análises dos conteúdos.  

6.2 Aprendizagem de Libras 

Sobre a aprendizagem de LIBRAS, as perguntas foram elaboradas para entender o processo 

de apropriação da língua de sinais de cada instrutor surdo. No sentido de coletar o passo a 

passo na construção de conhecimentos da aprendizagem, desde os primeiros contatos com a 

língua de sinais até chegar na realidade de professor de LIBRAS. 

 
Quadro 2: Perguntas sobre aprendizagem de libras. 

Categoria 1 APRENDIZAGEM DE LIBRAS 

Onde e quando você aprendeu a língua de sinais? 

Como ocorreu sua aprendizagem em Libras? 

Qual é a maior dificuldade em aprender Libras? 

Qual é a maior dificuldade em ensinar Libras? 
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6.2.1 A onde e quando você aprendeu a Libras? 

Lia: 

• Boa Tarde, (pausa) 

• Vou falar a verdade, quando eu aprendi a linguagem de sinais, eu tive oportunidade ter 

contato com outras pessoas mas eu lembro que era muito difícil minha infância com 6 

anos + ou – eu aprendi com um surdo e na rua mesmo quando eu encontrava com eles 

eram amigos meus, pessoas que se achavam diferentes né... mas isso não era problema 

nenhum e depois quando eu encontrei o João lá na ULBRA ainda, em 1996 mais ou 

menos nesse período e onde aconteceu a reunião da Associação de surdos, comecei a 

participar com a minha mãe e meu pai lembro da minha historia e comecei a perceber 

toda a diferença de comunicação depois parei e fiquei só em casa não me encontrava 

com mas nenhum surdo, não tinha nenhum contato com eles. Ai teve uma professora 

que me ensinou também a língua de sinais eu comecei a aprender ter conhecimentos 

básicos de língua de sinais. Parei de novo desisti... depois eu tive um amigo que me 

avisou que teria cursos gratuitos no CAS e fui e comecei a freqüentar e de lá pra cá 

estou tendo esse contato estou aqui, já tenho a formação de sinais e estou aqui . Muito 

obrigada. 

Beto: 

• Boa tarde meu nome é Beto... eu me recordo bem da minha historia, em 2003... tinha 

12 anos era bem jovem e antes eu não tinha conhecimento nenhum da língua de sinais. 

Eu estudava no Colégio São José sempre estudando, a questão do oralismo era muito 

forte, eu lia muito sempre que eu tinha alguma dúvida, os professores me ajudavam e 
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depois tive a oportunidade de ir para a secretaria de ensino especial aprender a língua 

de sinais lá e o João me ensinou essa língua, isso foi muito bom.  

Hugo: 

• Boa tarde meu nome é Hugo, meu sinal é esse (fez gesto)... a muito tempo a traz eu 

estudava em Goiânia... no Instituto Pestalozzi lá em Goiânia e com o passar do tempo 

ou aproximadamente aos 14 anos eu já tinha conhecimento da língua de sinais... pelo 

contato que eu tinha com a associação dos surdos de Goiânia eu era sócio...tive a 

oportunidade de conhecer a língua de sinais.... quando eu vim aqui para Palmas... na 

fundação de Palmas eu tinha muita vontade de encontrar com surdos e não 

encontrava... e comecei a buscar, fiz toda essa busca e comecei a buscar... fiz toda essa 

busca e consegui fazer todo um trabalho na própria ULBRA... mas não como um 

ensino muito básico mesmo... e depois comecei a ensinar... como vocês viram tem a 

Débora aqui conosco aprendeu, o Sérgio já teve algumas dificuldades e depois logo 

aprendeu e hoje os dois são instrutores bons, isso me alegra muito... estamos juntos 

nesse trabalho... mas com o surdo realmente é preciso ter muita paciência pra gente 

conseguir todo um progresso, tem que ter muita paciência e calma, muito obrigado. 

6.2.2 Análise 

Percebemos que os três instrutores tiveram o primeiro contato com a língua portuguesa para 

depois ter encontrar a língua de sinais. A partir da concepção de sujeito surdo como sendo um 

deficiente auditivo, o método oral, 1 que geralmente se encontra presente na visão ouvinte, 

induz a prática educativa da oralização na educação dos surdos, forçando-os a reproduzir a 

fala, a oralizar continuamente, a emitir sons descontextualizados de seus significados, 
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impossibilitando o surdo de compreender a realidade em que vive na construção das relações 

afetiva, educacional, social e cultural. 

6.2.3 Como aconteceu sua aprendizagem em libras? 

6.2.4 Qual foi a maior dificuldade em aprender libras? 

Lia: 

• Ah! desculpa... eu não me apresentei... meu nome é Lia, meu sinal é esse (gesto) 

então, a forma como que eu aprendi a língua de sinais... nem sei como vou está 

explicando mas, como eu já avia falado... aconteceu de forma muito natural quando eu 

encontrava com as pessoas e as coisas aconteciam foi de forma bem natural... e fui 

aprendendo aos poucos. Eu fui criada na língua portuguesa, e fui oralizada na língua 

portuguesa e isso foi muito bom e... e a questão gramatical também da língua 

portuguesa tem... tem diferentes significados, as vezes tenho algumas dificuldades... 

e... (confusão na resposta: estava relatando a dificuldade de ensinar e não da sua 

aprendizagem... a intérprete explicou novamente a pergunta, e ficou claro para a 

entrevistada) continuando a resposta (Débora) então não tive dificuldade de aprender a 

língua de sinais pra mim aconteceu de forma muito tranqüila... realmente alguns 

surdos tem muita dificuldade de aprender... por causa da questão dos significados que 

tem algumas palavras... e alguns sinais que tem... alguns sinais que tem vários... 

significados, ok! 

Beto: 
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• Esse aprendizado aconteceu de forma diferente também por que na língua... na língua 

de sinais a gramática... tem suas particularidades também... isso é muito importante na 

gramática da língua de sinais... vejo a dificuldade por isso é muito importante. 

Hugo: 

• Eu aprendi que muitas coisas de língua de sinais... a questão da gramática também, 

mas agente percebe a grande diferença que tem de variação lingüística né... em termos 

regionais, igual no sul, em varias regiões do pais. Eu me identifico muito com a língua 

de sinais, eu me dou bem com ela... 

6.2.5 Análise 

Segundo observação feita por Woodward (1973) que aponta a existência de variações sociais 

no caso de surdos que aprendem a língua de sinais antes e depois dos seis anos, e de surdos 

filhos de pais surdos ou ouvintes. Quando o surdo tem a oportunidade de aprender primeiro a 

língua de sinais, que é sua primeira língua ele tem condições de se desenvolver plenamente. 

Nesse sentido, estudos na área da Psicologia advertem que a criança bem instrumentalizada 

domina e compreende o seu meio, tornando-se um adulto independente e com iniciativa; do 

contrário, provavelmente será quase sempre “dominado pelo meio”, mais sujeito a 

manipulação e dominação. 

Para contrastar a realidade comum da maioria dos surdos, apresento o acontecimento de uma 

situação única inversa das conhecidas comumente com a vida dos surdos, citada por Groce 

(1985 apud WILCOX, 2005), que traduz e expressa a visão do mundo das pessoas surdas sem 

a interferência dos ouvintes. Por isso, reproduziu-se o fato na íntegra para exemplificar 

melhor os argumentos do estudo e situar o leitor quanto à importância da perspectiva que se 
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tem sobre a surdez. Esse fato ocorreu em uma localidade chamada de Vinha de Martha, no 

final do século XVII: 

Vinha de Martha é uma ilha a cinco milhas da costa sudeste de 
Massachusetts. De 1690 até a metade do século XX, uma elevada taxa de 
surdez genética aparecia na população da ilha. Enquanto a taxa de incidência 
de surdez na população norte – americana do século XIX era 
aproximadamente a de um para cada 5.700 pessoas, em Vinha de Martha a 
taxa subia para a de 1 para cada 155 pessoas. Em algumas áreas da ilha, a 
proporção era ainda maior; em uma das cidades, por exemplo, um em cada 
25 pessoas nascia surdo e, em um dos bairros, a proporção atingia a taxa 
incrível de um para quatro pessoas. Vinha de Martha foi um exemplo de uma 
comunidade surda forte e florescente. E Particularmente interessante são as 
evidencias da utilização de uma língua sinalizada originária da ilha. Com o 
florescimento da comunidade surda da Vinha de Martha, consolidou-se a sua 
língua. Supõe-se que a língua sinalizada local foi baseada numa variedade 
regional da língua de sinais britânica. Rapidamente, ela teria se expandido 
por toda Ilha até que quase todos os indivíduos, surdos ou ouvintes, fossem 
capazes de utilizar a língua de sinais da Vinha. O impacto sobre as pessoas 
surdas, de acordo com Groce, deve ter sido imensa. Tendo em vista que a 
maioria da população era bilíngüe em inglês falado e em língua de sinais da 
Vinha, a surdez não era vista como uma incapacidade. Naquela ilha, os 
surdos participavam, integralmente, em todos os aspectos da vida social. 
(p.21-22) 

O relato desta experiência, apresentada pelo autor, demonstra que a língua de sinais oferecida 

desde cedo favorece o aprendizado fortalecendo o vínculo social dessas pessoas. E revela 

também que a língua de um país, apesar de ter uma mesma origem, possui variedades 

regionais. Do mesmo modo ocorre com a língua de sinais, em que a concepção de surdez e de 

sujeito surdo estabelece o modo de entender e educar os surdos. Atualmente, estudos recentes, 

principalmente na área da Lingüística, revelaram outra visão em relação à surdez. Em que o 

surdo ganha o reconhecimento da língua de sinais como sua língua natural e o direito de ter a 

educação bilíngüe em um contexto multicultural. 

6.3 Sobre Formação Profissional 

Quadro 3: Perguntas sobre atuação e formação profissional. 

Categoria 2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Quando você começou atuar como instrutor de Libras? 
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Há quanto tempo você atua como instrutor de Libras? 
Na sua formação profissional de instrutor de Libras você teve estudos em cursos ou 
disciplinas específicas? Quais? 
Qual foi a maior dificuldade enfrentada em sua formação profissional? 
O que você fará para aperfeiçoar sua formação profissional? 

6.3.1 Quando você começou a atuar como instrutor de libras? 

Lia: 

• Comecei a trabalhar... muito jovem... com 18 anos, enquanto instrutora de libras. Eu 
fiz um curso... e comecei a ensinar de forma bem simples... mas profissional comecei 
em 2005... quando eu passei num concurso, fui aprovada e comecei esse trabalho de 
instrutora... pela prefeitura, estou até hoje ensinando... ensinando ouvintes, ok! 

Beto: 

• Comecei em 2006, tem três anos que estou atuando ai enquanto professor/instrutor de 
surdos... surdos jovens né e ouvintes , ok! 

Hugo: 

• Enquanto instrutor de libras eu trabalhei com surdos e ouvintes... ensinava em vários 
períodos, noite, a tarde e pela manha também alguns grupos de ouvintes. Tem 8 anos 
que ele esta atuando enquanto instrutor de libras. É certo que tem muitas pessoas 
ouvintes que tem algumas dificuldades... as vezes não conseguem desenvolver tanto 
quanto deveria e outros ouvintes já conseguem, varia bastante... ok 

6.3.2 Análise 

Todo professor de língua deve sentir-se encorajado frente à aceitação de uma língua 

antigamente negligenciada, especialmente em se tratando de uma língua que pertence ao 

nosso próprio meio, diz Wilcox (2005). Mas para que haja uma melhor postura profissional, a 

formação inicial dos professores deveria ser em nível de graduação para o exercício docente, 

principalmente para o ensino de Libras, onde é preciso um preparo maior profissionalmente 

para realizar a iniciação na cultura escolar formal. Pois, o conhecimento adquirido na 

formação inicial desencadeia um cabedal de informações valiosas que fazem à diferença no 

ato de educar e favorecem um processo ensino-aprendizagem de modo significativo para 
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todos os envolvidos no processo. Além de que, segundo Paulon (2005), convém aqui lembrar 

um trecho da declaração de Salamanca que destaca: “A preparação adequada de todo pessoal 

da educação constitui um fator-chave na promoção do progresso em direção às escolas 

inclusivas”. (p.9) 

6.3.3 Como foi a sua Formação Profissional?(Estudo em curso, disciplina especifica) 

Lia:  

• Há pouco tempo fiz curso de Libras... fiz no CAS... fiz no CAS sem curso básico de 
Libras... fiz o curso de metodologia da FENEIS... e fui aprendendo cada vez mais... 
em 2007, de metodologia do ensino da língua de sinais pela FENEIS... então foram 
essas duas formações que eu tive... aqui no Tocantins... é muito pouco pra quem quer 
ensinar “pros” surdos é melhor a gente procurar em outros lugares pra participar 
também em seminários, congressos é muito pouco... a gente precisa aprender mais, 
ok! 

Beto: 

• Também fiz esse curso de metodologia de ensino da língua de sinais da FENEIS, que é 
a libras em contexto, que o Tocantins teve a oportunidade de ter uma pessoa de, de lá 
da FENEIS pra nos ensinar, tinha ouvintes e também surdos, e esse curso de 
metodologia ele é muito importante, ok! 

Hugo: 

• Bom, esse curso de metodologia também foi algo muito importante que é um curso 
próprio... de libras em contexto né, daquele trabalho... da FENEIS... que é muito bom 
que as pessoas aprendem bastante em Libras, as pessoas gostam muito... quando a 
Tânia veio aqui, esteve conosco, muito criteriosa... foi muito bom, foi uma 
oportunidade muito boa... que tivemos. 

6.3.4 Análise 

As respostas dos entrevistados revelam a pouca capacitação recebida por eles, no período 

recente. Assim, como aconteceu com a LSA, a difusão da LIBRAS também sofre com 

número insuficiente de programas de treinamento de professores para o ensino de LIBRAS, 

escassez de recursos materiais, ausência de currículo padrão para o ensino da LIBRAS, pouco 
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acesso de surdos nos cursos de licenciatura sobre ensino de LIBRAS, entre outras questões 

que implicam diretamente na capacitação dos professores de LIBRAS. Essa situação chama 

atenção para aspectos ligados a política voltada para a formação profissional para o ensino de 

língua no Brasil. Conforme Paulon (2005) é imprescindível investir na criação de uma política 

de formação continuada para os profissionais da educação. Pois, sabemos que o professor 

com pouca formação pode fazer pouco diante da complexidade de questões que seus alunos 

colocam no dia a dia em sala de aula. Por este motivo, se faz necessário a constituição de uma 

política que forme continuamente o professor permitindo pensar o trabalho educativo dentre 

os diversos campos do conhecimento, para compor uma prática inclusiva junto ao professor. 

6.3.5 Qual foi a maior dificuldade durante os cursos, aprendizagem de libras? 

Lia: 

• A maior dificuldade que eu tive nesse período em que estávamos em formação no 
Curso de Metodologia de Língua de Sinais, Libras em contexto... foi a questão 
mesmo... foram duas semanas de formação... foi muito sofrimento pra aprender muita 
coisa... as vezes pensei em desistir...por que tinha momentos que eu falava, por ser 
oralizada, tinha momentos que eu falava e a Tânia exigia muito que não falasse tinha 
que fazer línguas de sinais... e essa formação de instrutor não se pode falar, por que 
realmente é a questão de língua de sinais que, que esta se ensinando. Por isso, eu tive 
essa grande dificuldade. E esse curso que são feitos em todo o Brasil não é fácil por 
que as pessoas... que as pessoas vem as vezes... e as vezes tem, tem determinadas 
dificuldades, há sofrimento sim, por que é formação, isso aconteceu em 2007... foram 
20 horas de formação, então a questão gramatical... então, realmente foi de... foi 
tamanha, o critério né, de toda essa formação, por isso que eu tive muita dificuldade. 

Beto: 

• Eu me recordo bem, em 2007, quando tivemos essa formação... com a Tânia da 
FENEIS... eu tive assim muita é eu me senti muito cobrado, por que a questão da 
língua de sinais... a própria gramática mesmo, me deixa muito preocupado, eu pensei 
mesmo em desistir, por que é algo muito difícil. 

Hugo: 
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• Bom, 2007 quando... a Tania esteve aqui... com essa formação e nos deu toda... toda a 
metodologia que seria... para fazermos essa formação... eu fui percebendo de acordo 
com o conteúdo que ela nos passou, eu fui vendo que tinha muita coisa que eu já 
sabia... por que é a questão de contexto mesmo de... questões regionais. E a Tânia 
realmente ela não brincava, ela era muito criteriosa e a gente respeitava muito e fazia 
valer tudo aquilo que ela estava nos passando... dentro de tudo aquilo que eu já tava 
acostumando ensina, que eu já sabia eu procurei fazer de acordo com o que ela pedia. 

6.3.6 Análise  

As respostas confirmam que foram realizadas capacitações para os surdos, mas poucos 

conseguiram concluir, isso reforça o entendimento de que o processo histórico de ensino-

aprendizagem de sucesso ou insucesso é de fundamental importância no desenvolvimento 

educacional, social, cultural e individual dos surdos. A influência desse processo repercute na 

construção de capacidades necessárias para alcançar e garantir um processo educacional 

permanente. Tendo em vista que atuam como professores/instrutores de línguas de sinais, em 

especial para quem ensina alunos com surdez, que nesse caso precisam de mais apoio, 

encorajamento e de credibilidade. Ainda mais que, a capacitação oferecida foi de apenas de 

20 horas que é uma carga horária insuficiente para suprir as carências deles. 

6.3.7 Qual sua maior dificuldade para ensinar libras? 

Hugo: 

• Eu enquanto instrutor de Libras... pra ensinar pros surdos... eu vejo que há algumas 
dificuldades e é preciso ter muita paciência, é muito difícil... por que toda a questão 
mesmo de... de idade né? Que tive a questão do próprio costume coma língua de 
sinais... Hoje a gente vê muitos instrutores se dão bem... pela convivência, né? Mas 
com o surdo pequeno não é tão fácil. Agora minha experiência de instrutor fazendo 
viagens nos interiores, a gente percebe assim a grande dificuldade que os ouvintes 
tem... tem ouvintes que as vezes conseguem são desenvolvem muito fácil... 
desenvolvem muito facilmente e são aprovados até no próprio PROLIBRAS e hoje 
são interpretes e tudo, mas outras pessoas já não tem tanta habilidade, então é questão 
de habilidade mesmo. 
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• Surdos são crianças também... alguns familiares proíbe até mesmo... protege né? Não 
permite que eles tem contato por isso é preciso esta insistindo é preciso que o surdo 
tenha contato por isso que é preciso que o surdo tenha contato com outras pessoas, por 
que fica sem fazer nada e precisa ir pra escola, precisas ta aprendendo tem professor 
que ensina a língua de sinais... mas também precisa esta chamando esse surdo pra ter o 
conhecimento da língua de sinais desde pequenininho por que daí ele vai aprendendo e 
vai tendo essa trocas tão importantes pro desenvolvimento do surdo, é possível isso é 
muito importante, ele fica muito feliz com isso(ele), quando há apoio né? Quando se 
tem esse apoio, isso é muito importante. 

Beto: 

• Tem muitos surdo que tem essa dificuldade mesmo e ouvintes que... que são incluídos 
né? Surdos são incluídos em escola de ouvintes... mas as vezes os surdos não tem 
conhecimento dessa língua de sinais fica excluído e muitas vezes não consegue fazer a 
oralização correta na sala de aula, o professor não tem conhecimento, não há 
influencia na comunicação, por isso que é interessante ter todo esse... essa inclusão de 
fato para que o surdo aprenda, ensina pro surdo, isso que é importante. 

Lia: 

• Então o ensino da língua de sinais... ensinar Libras pra ouvintes... em que trabalho 
com pessoas que só aproveitam o curso pra ta fazendo não aprendendo com, com 
respeito mesmo... é questão cultural é algo muito serio né? Até mesmo entre a 
comunidade surda... por isso que é importante a questão da associação dos surdos, pra 
que esses surdos sejam inseridos pra ter todo este trabalho cultural com eles.... esse 
meu trabalho cultural com eles... esse meu trabalho na prefeitura também a gente pode 
ta percebendo quando estou indo nas escolas... por mais dificuldade que tenho... 
quando eu vou ta mostrando meu trabalho eu percebo que alguns alunos meus... que 
eu ensino a língua de sinais pra ele e tudo... que alguns alunos ouvintes, né? Não 
sabem muito sobre essa, essa questão cultural da vida dos surdos, não se interessam 
em conhecer, não conhecendo cultura do surdo... por que o surdo tem a língua própria 
deles... as vezes começa a frequêntar... até mesmo a questão de alguns encontros, 
algumas entidades que reúnem com surdos... começam a ter esse contato e depois 
desistem... então falta essa, essa assiduidade no trabalho. 

6.3.8 Análise 

Nas respostas observa-se que as dificuldades dos entrevistados são de origem sócio-cultural, 

em questões que envolvem aspectos: a falta de apoio aos familiares de surdos, por isso a 

dificuldade dos familiares em aceitar o ensino da LIBRAS para seus filhos, é o caso de surdos 
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filhos de pais ouvintes, o distanciamento do ambiente cultural dos surdos, onde esta presente a 

identidade surda, a língua de sinais. Deve-se lembrar que não é o fato de ter surdez que indica 

a condição de surdo, e sim, a sua aceitação e concepção de sujeito, que o qualifica a pertencer 

ou não a comunidade surda e de ter uma identidade própria. Do mesmo modo um surdo deve 

buscar identificar-se em outro surdo para compartilhar valores, pensamentos, sentimentos, 

dificuldades, etc., enfim uma visão de mundo comum através da modalidade visual – espacial. 

Perlin & Strobel (2006) defende o encontro surdo-surdo concebido como processo pelo qual o 

surdo constrói sua identidade em interação com o outro semelhante. 

6.3.9 O que você pensa em fazer para melhorar sua formação profissional? 

Hugo: 

• Eu quero aprender, quero ta me aprofundando mais, com certeza é muito próprio meu, 
tenho vontade sim. 

Beto: 

• Tão em cursos também, eu quero aprender mais, desenvolver cada vez mais... tenho 
muita curiosidade, muito interesse em aprender cada vez mais, me aprofundar cada 
vez mais. 

Lia: 

• Quero conhecer muitas coisas novas, quero pesquisar aqui no Tocantins, precisa de 
mais informação, precisa de mais instrutores, mas a gente precisa ta tendo esses 
contatos também a nível nacional, também de como isso pode acontecer, as vezes as 
pessoas até falam mesmo, criticam que os instrutores aqui não tem tanta formação. E é 
verdade, nos falta esta oportunidade... não tem cursos aqui para essa formação e por 
isso que a gente precisa ta vendo na internet, pesquisando sempre, e muita coisa pro 
nosso profissionalismo, a gente desenvolve mais e ajuda algumas pessoas surdas e eles 
também conhecerem algo mais... quanto mais a gente ensinar, busca mais o surdo vai 
se beneficia com isso... vai ter vontade também de se aprofundar, por isso é preciso a 
gente ta buscando cursos diferentes e aprender cada vez mais, internet a gente precisa 
buscar na internet. 
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6.4   Sobre conhecimento especifico da língua 

Quadro 4: Questões sobre conhecimento específico da língua. 
Categoria 3 CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

Para você o que é língua? 
Para você o que é uma língua materna? 
O que você entende sobre ensino de língua materna? 
O que você entende sobre ensino de segunda língua? 
Em sua opinião como se deve ensinar uma língua, em especial, a língua de sinais? 
Você acredita que a língua de sinais no Brasil é igual em todos os estados? Por quê? 
Como você aprendeu a sintaxe, a semântica, a morfologia e a fonologia da língua de sinais? 
Quais motivos que dificultam a aprovação dos surdos do Tocantins no Prolibras? 

6.4.1 Pra você o que é uma língua? 

Lia: 

• Língua pra mim, significa diferentes falar das pessoas do mundo todo em cada nação, 
em cada local, tem sua língua própria, a questão das pessoas ouvintes ou não... as 
pessoas ouvintes ou surdas cada qual tem sua língua própria. Podemos aprender a 
linguá de sinais aqui, mas tem também a língua de sinais dos Estados Unidos... nos 
E.U. Também tem a língua própria das pessoas ouvintes... se fala português aqui ser o 
próprio inglês nos estados unidos e por ai vai, dependendo de cada local de cada pais, 
costume de cada povo, de cada nação. 

Beto: 

• Pra mim que nasci surdo. Aprendi a língua de sinais... e nos Estados Unidos tem 
pessoas que são japonesas, que são americanos, cada qual fala de acordo com seu país, 
isso é língua pra mim. 

Hugo: 

• A língua pra mim é toda essa diferenciação mesmo, questão dos surdos tem... língua 
de sinais por exemplo, aqui é a língua brasileira de sinais, mas tem também varias 
outras línguas, as holandesas, as americanas, cada qual tem a sua dificuldade também 
na comunicação são vários tipos de língua. 

6.4.2  O que você intende sobre língua materna / 1ª língua? 

Beto: 

• Essa língua materna ai, quando se fala de pessoas ouvintes, quando a pessoas fala 
palavras em português... 
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Hugo: 

• Língua portuguesa... quando as famílias tem costume de falaram entre elas é isso. 

Lia: 

• Pra falar o que é língua materna... os surdos tem a sua língua materna, por exemplo: as 
pessoas ouvintes quando elas falam, ela em sua própria forma de comunicação que é o 
oralismo e tem a sua... para mim, essa língua materna... é qual quer língua que a 
pessoa tenha de contato primeiramente, a como por exemplo aqui no Brasil, a língua 
materna .. a maioria das pessoas falam pela primeira vez pela experiência que se tem 
com determinada língua. 

6.4.3 Análise  

 

A pergunta anterior (5.5.1) “Pra você o que é uma língua?” é respondida juntamente com esta 

pergunta (5.5.2), pois, ao se falar em ensino de língua, fala-se sobre o ensino de qualquer 

língua, incluindo a língua materna. Ao nosso ver, todo o ensino de língua deveria ser também 

aplicado ao contexto de ensino de Língua Materna (LM) inicialmente. Contudo, os 

entrevistados vê a língua como o modo de como as pessoas falam, não conseguem entender 

língua como o meio de interação entre as pessoas, como modo de entender o mundo e a si 

mesmo. A constatação evidencia o pouco conhecimento específico dos instrutores sobre o 

ensino de língua, linguagem, linguística, entre outros aspectos. Percebe-se que ao usar uma 

língua o falante não precisa necessariamente dominar os conhecimentos específicos sobre a 

língua que fala. Com isso, também mostrou-se evidente a necessidade da formação de nível 

superior / Graduação em Letras para os instrutores surdos. Pois, entende-se que é fundamental 

que seja vencida a visão do senso comum para ampliarmos os saberes aplicados ao ensino de 

Libras em Palmas-TO.  
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6.4.4 O que você entende de ensino de língua materna e ensino de 2ª língua? 

Beto: 

• É ensinar palavras... 

• Eu enquanto surdo ensino a língua de sinais pro ouvinte, a língua de sinais própria 
para ouvintes, quando instrutor ensina língua de sinais para ouvintes. 

• Eu instrutor/professor ensino a língua de sinais para aluno ouvinte e ele aprende a 
língua de sinais. 

Hugo: 

• Para mim, eu ensino a língua de sinais, mas muitas vezes a família, a mãe no caso , ela 
não gosta ela não entende o que é a língua de sinais. 

Lia: 

• Com relação à língua materna, o ensino da língua portuguesa... ensina a língua 
portuguesa para os ouvintes, pra crianças ouvinte ou pra criança surda, tanto faz... 
cada pessoa tem seu aprendizado seu ritmo diferente... então não podemos esta 
colocando juntos por que tem a questão gramatical, as suas regras próprias, suas 
variações linguísticas, tem muitas coisa diferentes... agora como é que a gente pode ta 
ensinando crianças, alunos, alunos ouvintes no caso, precisa ter matérias 
diversificados... precisa ter um espaço visual muito importante né? Pra facilitar para 
crianças e pro ouvinte também, e até mesmo pra pessoas surdas, tem que ter um lugar 
bem especifico não adianta ensinar sem antes não ter feito todo um preparo, tudo no 
planejamento, as estratégias... por que a língua de sinais sendo uma língua própria é 
preciso ter vários estágios de ensino. 

6.4.5 Análise 

De início observa-se que “não há distinção entre o ensino da língua materna e o ensino de 

segunda língua para os instrutores surdos”. A observação está no destaque para os poucos 

saberes formais sobre os aspectos essenciais ao ensino de língua, e mais especificamente em 

torno dos estudos linguisticos da Libras que a graduação em nível superior irá oferecer. 
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6.4.6 Na opinião de você como é que deve ser então o ensino de língua de sinais? 

Lia: 

• Então pra mim enquanto instrutor no momento de... quando vou preparar a minha aula 
eu preciso primeiro ta fazendo toda essa preparação, pedindo que as pessoas façam é... 
dramatização pra eles se apresentarem, vou motivando e dando todo o incentivo, isso é 
muito importante. 

Hugo: 

• Bom! Enquanto instrutor de libras pra pessoas ouvintes... pra que realmente haja uma 
maior entendimento por que muitas tem, muitas dificuldades então, é melhor a gente 
ta trabalhando com dinâmicas, com dramatizações e é possível, isso facilita muito a 
aprendizagem dos ouvintes e vai pegando , vai compreendendo e em questão de um 
ano mesmo de aprendizado é possível a pessoa compreender bem a língua de sinais e 
tem uma fluência bem bacana, isso é bom. 

6.4.7 Análise 

Faz-se um esclarecimento sobre o termo DRAMATIZAÇÂO, muito citada pelos 

entrevistados. Ao serem questionados sobre a definição do que seria a dramatização falada 

por eles, recebeu-se a seguinte explicação: quando se faz um sinal é necessário o uso da 

expressão corporal, ou seja, usam-se partes do corpo (expressão facial, braços, ombros, 

cabeça) para fazer o sinal. E para facilitar o entendimento dos alunos durante as aulas, os 

instrutores de LIBRAS usam o recurso de exemplos práticos: como encenar uma auto- 

apresentação, contar uma piada. E é o uso desses recursos que eles chamam de dramatização. 

6.4.8 Qual motivo leva o surdo não ser aprovado no exame do PROLIBRAS? 

Hugo: 

• A questão do PROLIBRAS, então quando eu tive minha experiência sempre 
observava, né? Ficava olhando, nossa... teve muitas diferenças, ne? E depois fazendo 
toda comparação eu percebi que, realmente não tinha conseguido aprovação, 
quantitativo certo de... das perguntas. Da segunda vez a mesma forma. Então da 
terceira vez agora estou me preparando pra fazer. No PROLIBRAS muitos surdos 
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conseguem ser aprovados... muitos surdos conseguiram, de modo especial aqui... mas 
surdos perdem desde dificuldade na interpretação.. é prefiro não opinar. 

Beto: 

• Muitas vezes a questão da metodologia é algo que a gente precisa se aprofundar 
bastante pra que consiga compreender bem no momento da apresentação da prova 
pratica do PROLIBRAS. 

Hugo: 

• com relação ao PROLIBRAS, então quando eu fiz a prova, eu percebi... na 1ª vez, 2ª 
vez, eu vi quanto sinais diferentes a gente.... eu experimentei ali naquele momento, vi 
que realmente realmente era muito difícil... então foi a questão da variação lingüística. 

Beto: 

• com relação ao PROLIBRAS aqui no Tocantins... eu tive essa experiência... esse ano 
consegui aprovação na primeira etapa, mas na 2ª etapa... foi muito difícil por que eu 
percebi a questão também... da língua de sinais, né?... a variação lingüística... também 
consegui sê... eu consegui sê aprovado dessa vez pra 2ª etapa ainda não tive a resposta, 
mas... eu vejo que quase consegui, mas agora estou esperando a resposta, não sei se 
consegui... quase consegui... quase... quase.. ok! 

Lia: 

• É impossível tá falando sobre isso por que eu nunca fiz PROLIBRAS, então, 
realmente pra mim é difícil, como é que eu posso falar... eu nunca tive essa 
experiência com o PROLIBRAS....então, não tive oportunidade de fazer, se eu tivesse 
com certeza eu estaria opinando. 

6.4.9 Análise 

Neste bloco de respostas os entrevistados conseguiram responder à questão levantada, 

mostrando a dificuldade dos demais em entender a pergunta ou de não querer manifestar 

opinião sobre o assunto. Talvez a pergunta seja incômoda demais e a resposta ainda mais 

delicada. Ou até mesmo podemos afirmar que a presença da variação linguística seja um fator 

em destaque que contribui para a desclassificação do candidato no momento da aplicação da 

prova. 
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6.5 O apoio e a participação da família. 

Quadro 5: Questões sobre o apoio e a participação da família 
Categoria 4 PARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

Conte como foi sua infância? 
Você conta com o apoio de sua família? Como? 

6.5.1 Você nasceu surdo? E como foi a sua família receber a informação da surdez? Como 

foi a sua infância? 

Lia: 

• Eu nasci ouvinte como todas as pessoas ouvintes, falando também... perdi com 3 
anos... minha mãe me falou, né? Eu sei dessa historia como medicamento... 
analgésico... antibiótico... tomei antibiótico muito forte e perdi a audição. Pra falar a 
verdade... eu tive uma vida muito tranquila com relação a esse relacionamento na 
minha família por que todos falam e me ensinaram também a falar,então , pra mim foi 
tudo foi tudo muito tranqüilo a questão da comunicação... não tive dificuldade de 
nenhum e é bem natural, e sempre tenho apoio da minha família pra tudo. 

Beto: 

• Nasci em Goiânia... e aconteceu a surdez... com 6 anos de idade aos 5, 6 anos mais ou 
menos ... minha família , minha mãe... minha mãe minha irmã não se comunicam 
comigo... tem muita dificuldade por que a questão gestual é o que manda né? E se 
comunica e também com relação a ... a oralização, sempre tive que oralizar pra ter a 
comunicação com meus familiares, é treinar muito essa questão e depois que eu tive a 
oportunidade ... de encontrar com outras pessoas surdas e... e foi acontecendo todo o 
desenvolvimento fui a prendendo e ter essa comunicação hoje essa fluência com a 
língua de sinais. 

Hugo: 

• Bom eu nasci... ouvinte e com 2 anos de idade... fui ao medico e ele detectou a 
surdez... e sempre tive minha vida normal enquanto surdo... eu estudava numa escola 
onde, né? Era sempre tinha que fazer os treinos fonoaudiólogos, passei por toda aquela 
fase mesmo de imposição de fala, de oralismo, tudo isso... eu falava muito pouquinho 
e todos da minha família se comunicavam comigo por meio do oralismo... 
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6.5.2 Análise  

Ao analisar as respostas observa-se que cada entrevistado tem especificidades diferentes um 

dos outros. Lia, por exemplo, foi ouvinte até os três anos, depois perdeu a audição, teve apoio 

familiar, hoje se considera surda, e pode ser definida como pessoa surda com Identidade 

Surda Híbrida, proposto por Perlin (2005). 

No caso de Beto, que ouviu até os seis anos de idade, não teve e ainda não tem apoio familiar, 

se considera surdo apesar das dificuldades na família, de ter demorado a encontrar surdos e de 

ter contato com a cultura surda. Igualmente como Lia pode ser definido como pessoa surda 

com Identidade Surda Híbrida. 

Já Hugo é mais específico, aparentemente nasceu surdo, segundo sua memória o que demorou 

foi o diagnóstico correto da surdez. Sua família percorreu o mesmo caminho da grande 

maioria das famílias ouvintes, impôs a oralização. Hugo é o surdo com mais idade e por isso, 

passou por situações sofríveis na infância, adolescência, na juventude até chegar a sua fase 

adulta. Hoje é referencia entre os surdos no Tocantins, se considera surdo, na sua essência, e 

pode ser enquadrado, conforme Perlin (2005) com a Identidade Surda (ou identidade política). 

Para exemplificar experiências na visão surda de ser apresenta-se um caso citado por Padden 

& Humphies (1999 apud SALLES, 2004). Os pesquisadores advogam que os surdos sem o 

sentimento de perda auditiva são levados a descobrir a surdez. Eles fazem referência a um 

belíssimo depoimento relatado por: 

Sam Supalla, surdo, em seu contato com uma amiga de infância ouvinte, que 
morava num apartamento ao lado do seu. Sam nasceu numa "Família Surda', 
com muitos irmãos surdos mais velhos que ele e, por isso, demorou a sentir a 
falta de amigos. Quando seu interesse saiu do mundo familiar, notou, no 
apartamento ao lado do seu, uma garotinha, cuja idade era mais ou menos a 
sua. Após algumas tentativas, se tornaram amigos. Ela era legal, mas era 
esquisita: ele não conseguia conversar com ela como conversava com seus 
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pais e irmãos mais velhos. Ela tinha dificuldade de entender gestos 
elementares! Depois de tentativas frustradas de se comunicar, ele começou a 
apontar para o que queria ou, simplesmente, arrastava a amiga para onde ele 
queria ir. Ele imaginava como deveria ser ruim para a amiga não conseguir 
se comunicar, mas, uma vez que eles desenvolveram uma forma de interagir, 
ele estava contente em se acomodar às necessidades peculiares da amiga. 
Um dia, a mãe da menina aproximou-se e moveu seus lábios e, como 
mágica, a menina pegou sua casa de boneca e moveu-a para outro lugar. Sam 
ficou estupefato e foi para sua casa perguntar a sua mãe sobre, exatamente, 
qual era o tipo de problema da vizinha. Sua mãe lhe explicou que a amiga 
dele, bem como a mãe dela, eram ouvintes e, por isso, não sabiam sinais. 
Elas 'falavam', moviam seus lábios para se comunicar com os outros13. Sam 
perguntou se somente a amiga e sua mãe eram assim, e sua mãe lhe explicou 
que era sua família que era incomum e não a da amiga. As outras pessoas 
eram como sua amiga e a mãe. Sam não possuía a sensação de perda. Imerso 
no mundo de sua família, eram os vizinhos que tinham uma perda, uma 
desabilidade de comunicação. (SALLES, 2004, p. 37-38) 

 

6.5.3 Qual o nível da sua surdez? 

Lia: 

• 95% de perda do ouvido esquerdo e 85% do direito... perda profunda bilateral. 

Comentário da interprete na comparação entre período da perda audição e a oralidade: 

• Vocês vêem como é a diferença de um pós lingüístico entendeu? Ela com 3 anos de 
idade, desculpe com 3 anos de idade perder a audição, a audição, mas é oralizada... 
conseguiu né? E ele, olha diferença pouca e... olha monstruosidade, a diferencia... que 
a qui pouquíssimo... o que vocês conseguem ouvir... grito, bibi(barulho de buzina de 
carro)... longe não consegue. 

6.5.4  O que você consegue ouvir? 

Beto: 

• Só sente, só vibrações 

• Quando estou com aparelho eu fico muito tonto, me sinto muito desconfortável, só 
com o esquerdo consigo escutar alguma coisinha, mas é barulho mesmo, são ruídos 
entendeu? São ruídos de alerta... só que sente muito desconfortável... prefere não usar. 

Hugo: 
                                                 
13 Considera-se a oposição entre 'falar' em Língua de Sinais e 'falar' oralmente - fala por sinais e fala 
em português. 
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• Também da mesma forma, quando uso fico tonto, não uso não, então evito usar. 

6.5.5 No seu histórico familiar você é o único surdo? 

Lia: 

• A única 

Beto: 

• Também 

Hugo: 

• Na família... tem um primo que...sobrinho... sobrinho também que não escuta... escuta 
pouco... só um pouco... fala bem e tudo, mas, tem um sobrinho que escuta pouco . 

Interprete: para Beto 

• Ninguém na sua família né? 

Beto: (concorda com a cabeça) 

Interprete:  

• Por causa da doença? Nome? 

Beto: 

• (soletra meningito) 

Interprete: 

• meningite? 

Beto: 

• (soletra meningito) 

Interprete: para Lia 

• Que tipo de doença você teve para tomar o antibiótico? 

Lia:  
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• Dor de garganta até quando operou da garganta também teve dores de cabeça muito 
fortes mesmo, dores de cabeça e por isso que tomou... chegou a tomar 
penicilina...muito forte... e o medico prescreveu e a mãe deu... medicamento muito 
forte... só que começo a engordar muito, né? Deu reação... não podia trocar... não 
podia tomar, foi quando teve a troca do medicamento que aconteceu... que teve a 
perda da audição em decorrência desse outro medicamento... porque o primeiro tava 
engodando muito... e foi rápido a perda... minha mãe começou a perceber quando ela 
ouvia a televisão muito alto e começou a ver que tinha algo anormal... ai as vezes a tia 
chamava, vem cá Lia, e ela não ouvia nada, Lia vem pega o cachorro... o pente, vem 
pega o pente. 

Hugo: 

•  Na verdade talvez o médico fez diagnóstico tardio né? Só com 2 anos de idade. Não 
tive nenhum tipo de doença, mas o medico que diagnosticou só com 2 anos de idade. 

6.5.6 Análise  

Os fragmentos dos diálogos forneceram algumas informações valiosas sobre particularidades 

de cada entrevistado e nos proporcionaram uma visão geral deles. Observou-se que todos 

possuem surdez profunda, e que são o único caso de surdez na família, vivenciaram situações 

difíceis, mas parecidas. Por isso, ao se encontrarem, se reconheceram na história do outro, e 

com isso formaram estrutura básica de ver a surdez na sua essência. Os três conseguem 

trabalhar na abordagem da visão cultural surda. Pois, se consideram surdos, de acordo com o 

que é proposto por Skliar (2005) nos Estudos Surdos. 
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS - QUESTIONÁRIOS 

7.1 Coleta e análise dos dados 

Este instrumento foi aplicado individualmente, posterior a entrevista, com o objetivo de 

complementar os dados coletados. O questionário visou obter dados mais detalhados sobre o 

entendimento de cada um em torno: das variações lingüísticas e diferenças culturais das 

regiões do país, do seu desempenho como instrutores/professores de ensino de Libras e sua 

atuação em sala com a utilização de gêneros textuais.  

A análise dos dados alcançados nas nove questões do questionário revela os procedimentos 

feitos pelos instrutores/professores de ensino de Libras no percurso de vida profissional de 

cada um, independentemente de suas particularidades pessoais. Além do que fornecem a visão 

deles sobre o encontro surdo – surdo, sua satisfação em desempenhar as atribuições de 

professor da língua brasileira de sinais, e como enfrentam as dificuldades na profissão. A 

seguir serão apresentadas todas as questões com suas respectivas respostas juntas: 

1- Com base nas respostas dos três instrutores, todos fizeram curso para aprender a Libras. 

2- Os três instrutores acreditam que é importante ter encontros de surdos de diferentes regiões 
do Brasil. 

Lia  - Por que objetiva a consolidar a formação de novos líderes, expandir o conhecimento e 
melhorar a inclusão social dos surdos, em todo o país. Principalmente no mundo. 

Beto - Trocar idéias, conhecer outra cultura surda, saber das dificuldades encontradas pela 
comunidade surda de cada região, os avanços alcançadas tanto quanto a língua materna, 
mercado de trabalho, educação e lazer. 
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Hugo - O encontro de surdos de diferentes regiões traz mais conhecimento da língua de 
sinais, além de conhecermos também as diferenças de algumas expressões em LIBRAS. 

3- O Beto já participou do exame nacional de proficiência em Libras três vezes, o Hugo 
participou duas vezes e a Lia nunca participou no PROLIBRAS 

4- Nenhum dos surdos entrevistado conseguiu obter aprovação no exame de proficiência.  

Lia - nunca fez o exame de proficiência em LIBRAS,  

Beto - conseguiu na terceira tentativa aprovação na 1ª etapa, mas foi reprovado na 2ª, ele diz 
que o tempo de 15 minutos da prova é muito longo para o conteúdo que foi indicado para a 
aula. (mas, talvez 15 minutos seja pouco para outras pessoas) 

Hugo - disse que fez confusão nas respostas. 

5- Os entrevistados concordam e discordam com o ensino de Libras desenvolvido em Palmas. 

Lia  - Não concorda com o atual ensino de Libras em Palmas. Por que, não concordo pela falta 
de profissionais e professores bilíngües do qual o ensino e precário e relação a educação dos 
surdos. 

Beto - Concorda com o ensino de Libras desenvolvido em Palmas. Por que o ensino de Libras 
é Palmas é dinâmico, com brincadeira, diálogo, frases e textos contextualizados. 

Hugo - Concorda com o ensino de Libras desenvolvido em Palmas. Por que, é levado a sério 
tanto pelas instituições promotoras, quanto pelos alunos. 

6- Todos acreditam que possuem qualificação para atuar como instrutor de Libras. 

Lia  - Por que diz que pela experiência dela como professora Instrutora de Libras, durante 3 
anos e meio trabalhando na Gerência da educação especial pela prefeitura municipal de 
Palmas. Nessa área aprendeu muita coisa em relação ao trabalho desenvolvido com crianças 
surdas e adultos. Afirma que não é fácil, sempre tem uma oportunidade de aprender e busca 
conhecimentos novos para aprimorar nosso conhecimento sobre a cultura surda, pelo fato de 
eu estar participando de palestra e seminários etc. Sempre tem algo a acrescentar e aprender 
com os educandos e demais pessoas envolvidas nesse projeto. E que é um campo muito 
promissor aos futuros profissionais dessa área. 

Beto - Por que, sou surdo, tem domínio de língua de sinais, já fiz curso de Libras 

Hugo - Por que, eu gosto do que tenho feito e sinto que os alunos também me aprovam. 
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7- De acordo com a experiência profissional dos instrutores as disciplinas que os surdos têm 

mais facilidade em aprender são: 

Lia  e de Beto, responderam que acreditam que os surdos têm mais facilidade em aprender a 

Matemática. Porém, Hugo respondeu que os surdos têm facilidade em aprender a Matemática 

e também o Português. 

8- Em contrapartida de acordo com a experiência profissional dos instrutores o que os surdos 

têm mais dificuldade em aprender são: 

Lia  e Beto, disseram que para eles os surdos têm mais dificuldade em aprender o conteúdo de 

Português e Hugo, acredita que os surdos têm mais dificuldade em aprender Ciências e 

Geografia. 

9 - O trabalho com textos em atividades de ensino de Libras:  

Lia  - Respondeu: no meu entende sugere-se investir na leitura da própria língua de sinais. Ler 
os sinais vai dar subsídios lingüísticos e cognitivos para ler a palavra escrita em português. 
Por exemplo: Ler e escrever em sinais e em português são processos complexos que 
envolvem uma série de tipos de competências e experiências de vida que as crianças surdas 
trazem. Esse processo de avaliação deve ser interacional, constante e criativo. Veja que no 
caso do aluno surdo, a percepção da sua produção é diferente da percepção de uma criança 
que ouve e fala uma língua falada. Assim, ter a oportunidade de explorar a própria produção 
lendo a si próprio é fundamental para o desenvolvimento cognitivo que sustentará o processo 
de aquisição_ da leitura e escrita na língua portuguesa. Quando a criança lida de forma mais 
consciente com a escrita, ela passa a ter poder sobre ela, desenvolvendo, portanto, 
competência crítica sobre o processo. A criança passa a construir e reconhecer o seu próprio 
processo, bem como, refletir sobre o processo do outro. 

Beto - Respondeu: turma Mônica, novela, veja, jornal, poética, livro didática. 

Hugo - Respondeu: bilhetes, cartas.  

7.2 Análise 

Todos os entrevistados demonstram valorizar o uso dos gêneros textuais para o ensino de 

Libras, revelando conhecimento acerca dos diversos materiais encontrados em nosso 
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cotidiano que auxiliam o professor a explorar o universo da língua(gem) viva e concreta, pois, 

são recursos cuja características sócio-comunicativas definidas por seu estilo, função, 

composição, conteúdo e canal podem promover a interação entre os participantes.  

Uma questão relevante na educação de surdos diz respeito à sua escrita. Em princípio, vem-se, 

há anos, no Brasil, alfabetizando surdos em língua portuguesa e reforçando a Escrita Surda 

numa interlíngua que apresenta, geralmente, a estrutura da língua de sinais com a gramática 

da língua portuguesa. Reflexões sobre a alfabetização de surdos sugerem, entretanto, que a 

educação formal destes deva se realizar, inicialmente, em língua de sinais. 
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8. CONSIDERAÇÔES FINAIS  

Ao final deste estudo, retomam-se as hipóteses apresentadas no início do trabalho, destacando 

que foi evidenciada que a 1ª hipótese foi confirmada – de que há uma defasagem de 

conhecimentos linguísticos na formação dos instrutores de LIBRAS na cidade de Palmas. 

Essa afirmação foi confirmada pelos próprios instrutores de Libras, quando responderam que 

desconhecem a variedade padrão da LIBRAS. Por isso frisa-se que há necessidade da inserção 

de outras instituições de diferentes regiões do país em colocar as variações linguísticas em 

LIBRAS.  

A questão fundamental de reprovação dos surdos no Tocantins que é a presença marcante de 

uma variação linguística – ou seja, a descoberta da existência de um isolamento lingüístico da 

comunidade surda do Tocantins em relação as demais regiões do país –, precisa diminuir 

consideravelmente nesses próximos anos para eliminar a barreira de dificuldades na 

interpretação dos sinais mostrados durante a prova do PROLIBRAS. 

A constatação do fato ocorrido na 1ª edição do PROLIBRAS, de que apesar da prova do 

exame ter sido toda elaborada em Libras, os surdos tocantinenses não reconheceram os sinais 

apresentados. Confirmando a hipótese de que os surdos do Tocantins falavam uma variante 

linguística da Libras, indicando uma influencia da Filosofia Educacional denominada de 

Comunicação Total.  

Uma outra observação diagnosticada no levantamento dos dados da entrevista e do 

questionário, foi a falta de saberes formais sobre os aspectos essenciais ao ensino de língua, e 

mais especificamente em torno dos estudos linguisticos da Libras. Uma vez que os 
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entrevistados veem a língua como o modo de como as pessoas falam, não conseguem 

entender língua como o meio de interação entre as pessoas, como modo de entender o mundo 

e a si mesmo. Tudo isso evidencia a necessidade da formação de nível superior / Graduação 

em Letras para os instrutores surdos. Sendo entendido como fundamental para ultrapassar a 

visão do senso comum e desenvolver saberes aplicados ao ensino de Libras em Palmas-TO. 

Tendo em vista o pouco conhecimento específico dos instrutores sobre o ensino de língua, 

linguagem, linguística, entre outros aspectos.  

Por isso Perlin & Strobel (2006) afirma que encontro surdo – surdo é fundamental para o 

desenvolvimento e formação da criança surda ou do jovem surdo, tornando a educação um 

processo essencial para a construção identitária da pessoa surda. Nesse processo, o papel do 

surdo adulto propicia a produção de estórias utilizando-se configurações de mãos específicas, 

de estórias em primeira pessoa sobre pessoas surdas, sobre pessoas ouvintes, produção de 

vídeos de obras literárias de adultos surdos. 

Essas considerações nos conduzem a entender que os obstáculos ou impedimentos que 

dificultam ou limitam a liberdade de acesso à comunicação e à informação são desafios e não 

barreiras, especialmente em se tratando de ensino de língua de sinais para surdos e ouvintes, 

de ensino da língua portuguesa a falantes de LIBRAS. Para os fins de uma aprendizagem 

eficiente, é preciso considerar os avanços técnicos, oferecidos pelas novas tecnologias para o 

ensino, desde que o produto destas observe que os surdos possuem língua própria, costumes e 

objetivos comuns. 

Além disso, este estudo pretendeu na realidade, em vez de trazer respostas às questões 

levantadas, foi na verdade com intuito de levantar mais questionamentos a cerca do 

reconhecimento da língua brasileira de sinais-Libras, como por exemplo: Qual Libras foi 
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oficializada no Brasil? Como esta sendo disseminada a Libras oficial? Que papel ocupa as 

línguas de sinais regionais? Serão reconhecidas? Vão desaparecer com o tempo? São questões 

importantes que devem orientar novas discussões em torno da LIBRAS.  

Estes são apenas alguns questionamentos que deverão ser investigados em um breve futuro 

para embasarmos os estudos direcionados ao ensino da Libras tanto em Palmas, quanto no 

resto do país. São preocupações pertinentes não só para estudos linguísticos, mas também 

para a área educacional, pois, dizem respeito também aos aspectos sócio-político-econômico 

dos surdos brasileiros, implicando diretamente na questão da identidade cultural e subjetiva 

de cada um deles. 
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10. ANEXO – A (TRANSCRIÇÃO DA FILMAGEM DA APLICAÇÃO 
DA ENTREVISTA) 

Perguntas 
1 - A aprendizagem de libras  

1.1 -  A onde e quando você aprendeu a Libras ? 

 
Lia:  
− Boa Tarde, (pausa) 
− Vou falar a verdade, quando eu aprendi a linguagem de sinais, eu tive oportunidade ter 

contato com outras pessoas mais eu lembro que era muito difícil minha infância com 6 
anos + ou – eu aprendi com um surdo e na rua mesmo quando eu encontrava com eles 
eram amigos meus, pessoas que se achavam diferentes  né... mas isso não era problema 
nenhum e depois quando eu encontrei o Hugo la na ULBRA ainda, em 1996 mais ou 
menos nesse período e onde aconteceu a reunião da Associação de surdos, comecei a 
participar com a minha mãe e meu pai lembro da minha historia e comecei a perceber toda 
a diferença de comunicação depois parei e fiquei só em casa não me encontrava com mas 
nenhum surdo, não tinha nenhum contato com eles. Ai teve uma professora que me 
ensinou também a língua de sinais eu comecei a aprender ter conhecimentos básicos de 
língua de sinais. Parei de novo desisti... depois eu tive um amigo que me avisou que teria 
cursos gratuitos no CAS e fui e comecei a frequentar e de la pra cá estou tendo esse 
contato estou aqui, já tenho a formação de sinais e estou aqui . Muito obrigada. 

 
Beto: 
− Boa tarde meu nome é Beto... eu me recordo bem da minha historia, em 2003... tinha 12 

anos era bem jovem e antes eu não  tinha conhecimento nenhum da língua de sinais. Eu 
estudava no Colégio São José sempre estudando, a questão do oralismo era muito forte, eu 
lia muito sempre que eu tinha alguma duvida, os professores me ajudavam e depois tive a 
oportunidade de ir para a secretaria de ensino especial aprender a língua de sinais lá e o 
João me ensinou essa lingua, isso foi muito bom.  

 
Hugo: 

Boa tarde meu nome é Hugo, meu sinal é esse (fez gesto)... a muito tempo a traz eu estuda 
em Goiânia... no Instituto Pestalozzi lá em Goiânia e com o passar do tempo ou 
aproximadamente aos 14 anos eu já tinha conhecimento da língua de sinais... pelo contato 
que eu tinha com a associação dos surdos de Goiânia eu era sócio...tive a oportunidade de 
conhecer a língua de sinais.... quando eu vim aqui para Palmas... na fundação de Palmas 
eu tinha muita vontade de encontrar com surdos e não encontrava... e comecei a buscar, 
fiz toda essa busca e comecei a buscar, fiz toda essa busca e consegui fazer todo um 
trabalho na própria ULBRA... mas não como um ensino muito básico mesmo... e depois 
comecei a ensinar... como vocês viram tem a Lia aqui conosco aprendeu, o Beto já teve 
algumas dificuldades e depois logo aprendeu e hoje os dois são instrutores bons, isso me 
alegra muito... estamos juntos nesse trabalho... mas com o surdo realmente é preciso ter 



98 
Um estudo sobre a formação linguística dos instrutores de Libras em Palmas – Tocantins 

 

Teresa Cristina Hitomi Kikuchi Bueres 
Dissertação 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

muita paciência pra gente conseguir todo um progresso, tem que ter muita paciência e 
calma, muito obrigado 

 
1. 2 – Como aconteceu sua aprendizagem em libras 
1. 3 –Qual foi a maior dificuldade em aprender libra? 
Lia: 
 - há desculpa... eu não me apresentei... meu nome é Lia, meu sinal é esse (gesto) então, a 
forma como que eu aprendi a língua de sinais... nem sei como vou está explicando mas, como 
eu já avia falado... aconteceu de forma muito natural quando eu encontrava com as pessoas e 
as coisas aconteciam foi de forma bem natural... e fui aprendendo aos poucos. Eu fui criada na 
língua portuguesa, e fui oralizada na língua portuguesa e isso foi muito bom e... e a questão 
gramatical também da língua portuguesa tem... tem diferentes significados, as vezes tenho 
algumas dificuldades... e... (confusão na resposta: estava relatando a dificuldade de ensinar e 
não da sua aprendizagem... a interprete explicou novamente a pergunta, e ficou claro  para a 
entrevistada) continuando a resposta (Lia) então não tive dificuldade de aprender a língua de 
sinais pra mim aconteceu de forma muito tranqüila... realmente alguns surdos tem muita 
dificuldade de aprender... por causa da questão dos significados que tem algumas palavras... e 
alguns sinais que tem... alguns sinais que tem vários... significados, ok! 
 
Beto: 
− Esse aprendizado aconteceu de forma diferente também por que na língua... na língua de 

sinais a gramática... tem suas particularidades também... isso é muito importante na 
gramática da língua de sinais... vejo a dificuldade por isso é muito importante. 

 
Hugo: 
− Eu aprendi que muitas coisas de língua de sinais... a questão da gramática também, mas 

agente percebe a grande diferença que tem de variação lingüística né... em termos 
regionais, igual no sul, em varias regiões do pais. Eu me identifico muito com a língua de 
sinais, eu me dou bem com ela... 

 
2 – Formação Profissional: 
2. 1 – Quando você começou a atuar como instrutor de libras? 
 
Lia: 
− Comecei a trabalhar... muito jovem... com 18 anos, enquanto instrutora de libras. Eu fiz 

um curso... e comecei a ensinar de forma bem simples... mas profissional comecei em 
2005... quando eu passei num concurso, fui aprovada e comecei  esse trabalho de 
instrutora... pela prefeitura, estou até hoje ensinando... ensinando ouvintes, ok! 

 
Beto: 
− Comecei em 2006, tem três anos que estou atuando ai enquanto professor/instrutor de 

surdos... surdos jovens né e ouvintes , ok! 
 
Hugo: 
− Enquanto instrutor de libras eu trabalhei com surdos e ouvintes... ensinava em vários 

períodos, noite, a tarde e pela manha também alguns grupos de ouvintes. Tem 8 anos que 
ele esta atuando enquanto instrutor de libras. É certo que tem muitas pessoas ouvintes que 
tem algumas dificuldades... as vezes não conseguem desenvolver tanto quanto deveria e 
outros ouvintes já conseguem, varia bastante... ok 
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2. 2 – Formação Profissional (Estudo em curso, disciplina especifica) 
 
Lia: 
− A pouco tempo fiz curso de libras... fiz no CAS... fiz no CAS sem curso básico de libras... 

fiz o curso de metodologia da FENEIS... e fui aprendendo cada vez mais... em 2007, de 
metodologia do ensino da língua de sinais pela FENEIS... então foram essas duas 
formações que eu tive... aqui no Tocantins... é muito pouco pra quem quer ensinar “pros” 
surdos é melhor a gente procurar em outros lugares pra participar também em seminários, 
congressos é muito pouco... a gente precisa aprender mais, ok! 

 
Beto: 
− Também fiz esse curso de metodologia de ensino da língua de sinais da FENEIS, que é a 

libras em contexto, que o Tocantins teve a oportunidade de ter uma pessoa de, de lá da 
FENEIS pra nos ensinar, tinha ouvintes e também surdos, e esse curso de metodologia ele 
é muito importante, ok! 

 
Hugo: 
− Bom, esse curso de metodologia também foi algo muito importante que é um curso 

próprio... de libras em contexto né, daquele trabalho... da FENEIS... que é muito bom que 
as pessoas aprendem bastante em libras, as pessoas gostam muito... quando a Tânia veio 
aqui, esteve conosco, muito criteriosa... foi muito bom, foi uma oportunidade muito boa... 
que tivemos. 

 
2. 3 – Qual foi a maior dificuldade durante os cursos, aprendizagem de libras? 
 
Lia: 
− A maior dificuldade que eu tive nesse período em que estávamos em formação no Curso 

de Metodologia de Língua de Sinais, Libras em contexto... foi a questão mesmo... foram 
duas semanas de formação... foi muito sofrimento pra aprender muita coisa... as vezes 
pensei em desistir...por que tinha momentos que eu falava, por ser oralizada, tinha 
momentos que eu falava e a Tânia exigia muito que não falasse tinha que fazer línguas de 
sinais... e essa formação de instrutor não se pode falar, por que realmente é a questão de 
língua de sinais que, que esta se ensinando. Por isso, eu tive essa grande dificuldade. E 
esse curso que são feitos em todo o Brasil não é fácil por que as pessoas... que as pessoas 
vem as vezes... e as vezes tem, tem determinadas dificuldades, há sofrimento sim, por que 
é formação, isso aconteceu em 2007... foram 20 horas de formação, então a questão 
gramatical... então, realmente foi de... foi tamanha, o critério né, de toda essa formação, 
por isso que eu tive muita dificuldade. 

 
Beto: 
− Eu me recordo bem, em 2007, quando tivemos essa formação... com a Tânia da FENEIS... 

eu tive assim muita é eu me senti muito cobrado, por que a questão da língua de sinais... a 
própria gramática mesmo, me deixa muito preocupado, eu pensei mesmo em desistir, por 
que é algo muito difícil. 

 
Hugo: 
− Bom, 2007 quando... a Tânia esteve aqui... com essa formação e nos deu toda... toda a 

metodologia que seria... para fazermos essa formação... eu fui percebendo de acordo com 
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o conteúdo que ela nos passou, eu fui vendo que tinha muita coisa que eu já sabia... por 
que é a questão de contexto mesmo de... questões regionais. E a Tânia realmente ela não 
brincava, ela era muito criteriosa e a gente respeitava muito e fazia valer tudo aquilo que 
ela estava nos passando... dentro de tudo aquilo que eu já tava acostumando ensina, que eu 
já sabia eu procurei fazer de acordo com o q ela pedia. 

 
2. 4 – Qual dificuldade para ensinar libras? 
 
Hugo: 
− Eu enquanto instrutores de libras... pra ensinar pros surdos... eu vejo que há algumas 

dificuldades e é preciso ter muita paciência, é muito difícil... por que toda a questão 
mesmo de... de idade né? Que tive a questão do próprio costume coma língua de sinais... 
Hoje a gente vê muitos instrutores se dão bem... pela convivência, né? Mas com o surdo 
pequeno não é tão fácil. Agora minha experiência de instrutor fazendo viagens nos 
interiores, a gente percebe assim a grande dificuldade que os ouvintes tem... tem ouvintes 
que as vezes conseguem são desenvolvem muito fácil... desenvolvem muito facilmente e 
são aprovados até no próprio PROLIBRAS e hoje são interpretes e tudo, mas outras 
pessoas já não tem tanta habilidade, então é questão de habilidade mesmo. 

− Surdos são crianças também... alguns familiares proíbe até mesmo... protege né? Não 
permite que eles tem contato por isso é preciso esta insistindo é preciso que o surdo tenha 
contato por isso que é preciso que o surdo tenha contato com outras pessoas, por que fica 
sem fazer nada e precisa ir pra escola, precisas ta aprendendo tem professor que ensina a 
língua de sinais... mas também precisa esta chamando esse surdo pra ter o conhecimento 
da língua de sinais desde pequenininho por que daí ele vai aprendendo e vai tendo essa 
trocas tão importantes pro desenvolvimento do surdo, é possível isso é muito importante, 
ele fica muito feliz com isso(ele), quando há apoio né? Quando se tem esse apoio, isso é 
muito importante. 

  
Beto: 
− Tem muitos surdo que tem essa dificuldade mesmo e ouvintes que... que são incluídos né? 

Surdos são incluídos em escola de ouvintes... mas as vezes os surdos não tem 
conhecimento dessa língua de sinais fica excluído e muitas vezes não consegue fazer a 
oralização correta na sala de aula, o professor não tem conhecimento, não há influencia na 
comunicação, por isso que é interessante ter todo esse... essa inclusão de fato para que o 
surdo aprenda, ensina pro surdo, isso que é importante. 

 
Lia: 
− Então o ensino da língua de sinais... ensinar libras pra ouvintes... em que trabalho com 

pessoas que só aproveitam o curso pra ta fazendo não aprendendo com, com respeito 
mesmo... é questão cultural é algo muito serio né? Até mesmo entre a comunidade surda... 
por isso que é importante a questão da associação dos  surdos, pra que esses surdos sejam 
inseridos pra ter todo este trabalho cultural com eles.... esse meu trabalho cultural com 
eles... esse meu trabalho na prefeitura também a gente pode ta percebendo quando estou 
indo nas escolas... por mais dificuldade que tenho... quando eu vou ta mostrando meu 
trabalho eu percebo que alguns alunos meus... que eu ensino a língua de sinais pra ele e 
tudo... que alguns alunos ouvintes, né? Não sabem muito sobre essa, essa questão cultural 
da vida dos surdos, não se interessam em conhecer, não conhecendo cultura do surdo... 
por que o surdo tem a língua própria deles... as vezes começa a frequentar... até mesmo a 
questão de alguns encontros, algumas entidades que reúnem com surdos... começam a ter 
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esse contato e depois desistem... então falta essa, essa assiduidade no trabalho. 
 
2. 5 – O que você pensa em fazer para melhorar sua formação profissional? 
 
Hugo: 
− Eu quero aprender, quero esta me aprofundando mais, com certeza é muito próprio meu, 

tenho vontade sim. 
 
Beto: 
− Tão em cursos também, eu quero aprender mais, desenvolver cada vez mais... tenho muita 

curiosidade, muito interesse em aprender cada vez mais, me aprofundar cada vez mais. 
 
Lia: 
− Quero conhecer muitas coisas novas, quero pesquisar aqui no Tocantins, precisa de mais 

informação, precisa de mais instrutores, mas a gente precisa ta tendo esses contatos 
também a nível nacional, também de como isso pode acontecer, as vezes as pessoas até 
falam mesmo, criticam que os instrutores aqui não tem tanta formação. E é verdade, nos 
falta esta oportunidade... não tem cursos aqui para essa formação e por isso que a gente 
precisa ta vendo na internet, pesquisando sempre, e muita coisa pro nosso 
profissionalismo, a gente desenvolve mais e ajuda algumas pessoas surdas e eles também 
conhecerem algo mais... quanto mais a gente ensinar, busca mais o surdo vai se beneficia 
com isso... vai ter vontade também de se aprofundar, por isso é preciso a gente ta 
buscando cursos diferentes e aprender cada vez mais, internet a gente precisa buscar na 
internet. 

 
3. Conhecimento especifico da língua →  
3. 1 – Pra você o que é uma língua? 
 
Lia: 
− Língua pra mim, significa diferentes falar das pessoas do mundo todo em cada nação, em 

cada local, tem sua língua própria, a questão das pessoas ouvintes ou não... as pessoas 
ouvintes ou surdas cada qual tem sua língua própria. Podemos aprender a lingua de sinais 
aqui, mas tem também a língua de sinais dos Estados Unidos... nos E. U. A. Também tem 
a língua própria das pessoas ouvintes... se fala português aqui ser o próprio inglês nos 
estados unidos e por ai vai, dependendo de cada local de cada pais, costume de cada povo, 
de cada nação. 

 
Beto? 
− Pra mim que nasci surdo. Aprendi a lingua de sinais... e nos estados unidos tem pessoas 

que são japonesas, que são americanos, cada qual fala de acordo com seu país, isso é 
língua pra mim. 

 
Hugo: 
− A língua pra mim é toda essa diferenciação mesmo, questão dos surdos tem... lingua de 

sinais por exemplo, aqui é a lingua brasileira de sinais, mas tem também varias outras 
línguas, as holandesas, as americanas, cada qual tem a sua dificuldade também na 
comunicação são vários tipos de lingua. 

 
3. 2 – O que você entende sobre língua materna / 1ª língua? 
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Beto: 
− Essa língua materna ai, quando se fala de pessoas ouvintes, quando a pessoas fala palavras 

em português... 
 
Hugo: 
− Lingua portuguesa... quando as famílias tem costume de falaram entre elas é isso. 
 
Lia: 
− Pra falar o que é lingua materna... os surdos tem a sua língua materna, por exemplo: as 

pessoas ouvintes quando elas falam, ela em sua própria forma de comunicação que é o 
oralismo e tem a sua...  para mim, essa lingua materna... é qual quer lingua que a pessoa  
tenha de contato primeiramente, a como por exemplo aqui no Brasil, a língua materna .. a 
maioria das pessoas falam pela primeira vez pela experiência que se tem com determinada 
língua. 

 
3. 3 – O que você entende de ensino de lingua materna e ensino de 2ª lingua? 
 
Beto: 
− É ensinar palavras... 
− Eu enquanto surdo ensino a língua de sinais pro ouvinte, a língua de sinais própria para 

ouvintes, quando instrutor ensina língua de sinais para ouvintes. 
− Eu instrutor/professor ensino a língua de sinais para aluno ouvinte e ele aprende a língua 

de sinais. 
 
Hugo: 
− Para mim, eu ensino a língua de sinais, mas muitas vezes a família, a mãe no caso , ela 

não gosta ela não entende o que é a língua de sinais. 
 
Lia: 
− Com relação a língua materna, o ensino da língua portuguesa... ensina a lingua portuguesa 

para os ouvintes, pra crianças ouvinte ou pra criança surda, tanto faz... cada pessoa tem 
seu aprendizado seu ritmo diferente... então não podemos esta colocando juntos por que 
tem a questão gramatical, as suas regras próprias, suas variações Linguística, tem muitas 
coisa diferentes... agora como é que a gente pode ta ensinando crianças, alunos, alunos 
ouvintes no caso, precisa ter matérias diversificados... precisa ter um espaço visual muito 
importante né? Pra facilitar para crianças e pro ouvinte também, e até mesmo pra pessoas 
surdas, tem que ter um lugar bem especifico não adianta ensinar sem antes não ter feito 
todo um preparo, tudo no planejamento, as estratégias... por que a língua de sinais sendo 
uma língua própria é preciso ter vários estágios de ensino. 

 
3. 4 – Na opinião de você como é que deve ser então o ensino de língua de sinais? 
 
Lia: 
− Então pra mim enquanto instrutor  no momento de... quando vou preparar a minha aula eu 

preciso primeiro ta fazendo toda essa preparação, pedindo que as pessoas façam é... 
dramatização pra eles se apresentarem, vou motivando e dando todo o incentivo, isso é 
muito importante. 
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Hugo: 
− Bom! Enquanto instrutor de libras pra pessoas ouvintes... pra que realmente haja uma 

maior entendimento por que muitas tem, muitas dificuldades então, é melhor a gente ta 
trabalhando com dinâmicas, com dramatizações e é possível, isso facilita muito a 
aprendizagem dos ouvintes e vai pegando , vai compreendendo e em questão de um ano 
mesmo de aprendizado é possível a pessoa compreender bem a língua de sinais e tem uma 
fluência bem bacana, isso é bom. 

 
3. 5 – Qual motivo leva o surdo não ser aprovado no exame do PROLIBRAS? 
 
Hugo: 
− A questão do PROLIBRAS, então quando eu tive minha experiência sempre observava, 

né? Ficava olhando, nossa... teve muitas diferenças, ne? E depois fazendo toda 
comparação eu percebi que, realmente não tinha conseguido aprovação, quantitativo certo 
de... das perguntas. Da segunda vez a mesma forma. Então da terceira vez agora estou me 
preparando pra fazer. No PROLIBRAS muitos surdos conseguem ser aprovados... muitos 
surdos conseguiram, de modo especial aqui... mas surdos perdem desde dificuldade na 
interpretação.. é prefiro não opinar. 

 
Beto: 
− Muitas vezes a questão da metodologia é algo que a gente precisa se aprofundar bastante 

pra que consiga compreender bem no momento da apresentação da prova pratica do 
PROLIBRAS. 

 
Hugo: 
− com relação ao PROLIBRAS,   então quando eu fiz a prova, eu percebi... na 1ª vez, 2ª vez, 

eu vi quanto sinais diferentes a gente.... eu experimentei ali naquele momento, vi que 
realmente era muito difícil... então foi a questão da variação lingüística. 

 
Beto: 
− com relação ao PROLIBRAS aqui no Tocantins... eu tive essa experiência... esse ano eu 

tive aprovação na primeira etapa, mas na 2ª etapa... foi muito difícil por que eu percebi a 
questão  também... da língua de sinais, né?... a variação lingüística... também consegui ver 
sê... eu conseguia ser aprovado dessa vez pra 2ª etapa ainda não tive a resposta, mas... eu 
vejo que quase consegui, mas agora estou esperando a resposta, não sei se consegui... 
quase consegui... quase... quase.. ok! 

 
Lia: 
− É impossível tá falando sobre isso por que  eu nunca fiz  PROLIBRAS, então, realmente 

pra mim é difícil, como é que eu posso falar... eu nunca tive essa experiência com o  
PROLIBRAS....então, não tive oportunidade de fazer, se eu tivesse com certeza eu estaria 
opinando. 

 
4 . O apoio e a participação da sua família na sua vida. 
4. 1 – Você nasceu surdo? E como foi a sua família receber a informação da surdez? Como foi 
a sua infância? 
 
Lia: 
− Eu nasci ouvinte como todas as pessoas ouvintes, falando também... perdi com 3 anos... 



104 
Um estudo sobre a formação linguística dos instrutores de Libras em Palmas – Tocantins 

 

Teresa Cristina Hitomi Kikuchi Bueres 
Dissertação 

Programa de Pós Graduação em Linguística 

minha mãe me falou, né? Eu sei dessa historia como medicamento... analgésico... 
antibiótico... tomei antibiótico muito forte e perdi a audição. Pra falar a verdade... eu tive 
uma vida muito tranquila com relação a esse relacionamento na minha família por que 
todos falam e me ensinaram também a falar,então , pra mim foi tudo foi tudo muito 
tranquilo a questão da comunicação... não tive dificuldade de nenhum e é bem natural, e 
sempre tenho apoio da minha família pra tudo. 

 
Beto: 
− Nasci em Goiânia... e aconteceu a surdez... com 6 anos de idade 5,6 anos mais ou menos 

... minha família , minha mãe... minha mãe minha irmã não se comunicam comigo... tem 
muita dificuldade por que a questão gestual é o que manda né? E se comunica e também 
com relação a ... a oralização, sempre tive que oralizar pra ter a comunicação com meus 
familiares, é treinar muito essa questão e depois que eu tive a oportunidade ... de encontrar 
com outras pessoas surdas e... e foi acontecendo todo o desenvolvimento  fui a prendendo 
e ter essa comunicação hoje essa fluência com a língua de sinais. 

 
Hugo: 
− Bom eu nasci... ouvinte e com 2 anos de idade... fui ao medico e ele detecto a surdez... e 

sempre tive minha vida normal enquanto surdo... eu estudava numa escola onde, né? Era 
sempre tinha que fazer os treinos fonoaudiólogos, passei por toda aquela fase mesmo de 
imposição de falo, de oralismo, tudo isso... eu falava muito pouquinho e todos da minha 
família se comunicavam comigo por meio do oralismo... 

 
Qual o nível da sua surdez? 
 
Lia: 
− 95% de perda do ouvido esquerdo e 85% do direito... perda profunda bilateral. 
 
Comentário da interprete na comparação entre período da perda audição e a oralidade: 
 
− Vocês vêem como é a diferença de um pós lingüístico entendeu? Ela com 3 anos de idade, 

desculpe com 3 anos de idade perder a audição, a audição, mas é oralizada... conseguiu 
né? E ele, olha diferença pouca e... olha monstruosidade, a diferencia... que aqui 
pouquíssimo... o que vocês conseguem ouvir... grito, bibi(barulho de buzina de carro)... 
longe não consegue. 

 
O que você consegue ouvir? 
 
Beto: 
− Só sente, só vibrações 
− Quando estou com aparelho eu fico muito tanto, me sinto muito desconfortável, só com o 

esquerdo consigo escutar alguma coisinha, mas é barulho mesmo, são ruídos entendeu? 
São ruídos de alerta... só que sente muito desconfortável... prefere não usar. 

 
Hugo: 
− Também da mesma forma, quando uso fico tonto, não uso não, então evito usar. 
 
No seu histórico familiar você é o único surdo? 
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Lia: 
− A única 
 
Beto: 
− Também 
 
Hugo: 
− Na família... tem um primo que... sobrinho também que não escuta... escuta pouco... só 

um pouco... fala bem e tudo, mas, não escuta pouco tem um sobrinho. 
 
Interprete: Para Beto 
− Ninguém na sua família né? 
Beto: (concorda com a cabeça) 
 
Interprete:  
− Por causa da doença? Nome? 
 
Beto: 
− (soletra meningito) 
 
Interprete: 
− meningite? 
 
Beto: 
− (soletra meningito) 
 
Interprete: 
− Que tipo de doença você teve para tomar o antibiótico? 
 
Lia: 
− Dor de garganta até quando operou da garganta também teve dores de cabeça muito fortes 

mesmo, dores de cabeça e por isso que tomou... chegou a tomar penicilina...muito forte... 
e o medico prescreveu e a mãe deu... medicamento muito forte... só que começo a 
engordar muito, né? Deu reação... não podia trocar... não podia tomar, foi quando teve a 
troca do medicamento que aconteceu... que teve a perda da audição em decorrência desse 
outro medicamento... porque o primeiro tava engodando muito...  e foi rápido a perda... 
minha mãe começou a perceber quando ela ouvia a televisão muito alto e começou a ver 
que tinha algo anormal... ai as vezes a tia chamava, vem cá Lia, e ela não ouvia nada, Lia 
vem pega o cachorro... o pente, vem pega o pente. 

 
Hugo: 
 - Na verdade talvez o médico fez diagnostico tardio né? Só com 2 anos de idade. Não tive 
nenhum tipo de doença, mas o medico que diagnostico só com 2 anos de idade 
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11. ANEXO – B (QUESTIONÁRIO – LIA) 

Este questionário faz parte de uma pesquisa educacional, que visa levantar informações sobre 
o perfil linguístico dos professores / instrutor de Libras. Nesse sentido responda de acordo 
com seu conhecimento sobre os assuntos abordados. As perguntas deverão ser respondidas 
com exatidão e veracidade para que esta pesquisa tenha validade. Desse modo, contando com 
sua contribuição, que é de fundamental importância, agradecemos à participação neste estudo. 
 

QUESTIONÁRIO  
 

 
1- Você fez curso para aprender a Libras? 
(    ) Sim                (  x   ) Não 
 

 
2- É importante ter encontros de surdos de diferentes regiões do Brasil? Por quê? 
(  x  ) Sim                (    ) Não 
 
Por que objetiva e consolidar a formação de novos Lideres, expandir o conhecimento é 

melhora a inclusão social dos surdos, em todo o pais. Principalmente no 

mundo._____________________________________________________________________  
 

3- Você já participou do exame nacional de proficiência em Libras? Quantas vezes? 
 
(    ) Sim               (  x  ) Não      
       
Nenhuma.___________________________________________________________________ 
 

4- Conseguiu obter aprovação no exame de proficiência? Por quê? 
 
(    ) Sim               (  x  ) Não 
 
Nunca fiz o exame de proficiência em LIBRAS.____________________________________  
 

5- Você concorda com o ensino de Libras desenvolvido em Palmas? Por quê? 
 
(    ) Sim                  (   x  ) Não 
 
Não concordo pela falta de profissionais e professores bilíngues do qual o ensino e precário e 

relação a educação dos surdos.__________________________________________________ 
 

6- Você acredita que possui qualificação para atuar como instrutor de Libras? Por quê? 
 
(  x  ) Sim                  (    ) Não 
Pela experiência como professora Instrutora de Libras, durante 3 e meio trabalhando na 

Gerência da educação especial. Pela prefeitura municipal de palmas, nessa área aprendi muita 
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coisa e relação ao trabalho desenvolvidos com crianças surdas e adultos. Não e fácil sempre 

tem uma oportunidade de aprender e busca conhecimento novos para aprimora nosso 

conhecimento sobre a cultura surda, pelo fato de eu esta participado e palestra e seminários 

etc. Sempre ter algo acrescenta e aprender com os educando e demais pessoas envolvidas 

nesse projeto. Que são um campo muito promissor aos futuros profissionais dessa área. 

 
7- De acordo com sua experiência profissional, o que os surdos têm mais facilidade em 
aprender?   
                    
(   ) Português                       ( x ) Matemática                 (   ) História                    
(   ) Ciências                         (    ) Geografia                     (   ) outra _____________________ 
 
8- De acordo com sua experiência profissional, o que os surdos têm mais dificuldade em 
aprender?      
               
( x ) Português                       (   ) Matemática                  (   ) História                     
(   ) Ciências                         (   ) Geografia                     (   ) outra _____________________ 
 
9- Você trabalha com textos em suas atividades profissionais? Quais? Em caso de afirmativa 
descreva-os. 
 
(  x  ) Sim                 (    ) Não 
 
No meu entende sugere-se investir na leitura da própria língua de sinais. Ler os sinais vai dar 

subsídios linguísticos e cognitivos para ler a palavra escrita em português. Por exemplo: Ler e 

escrever em sinais e em português são processos complexos que envolvem uma série de tipos 

de competências e experiências de vida que as crianças surdas trazem. Esse processo de 

avaliação deve ser interacional, constante e criativo. Veja que no caso do aluno surdo, a 

percepção da sua produção é diferente da percepção de uma criança que ouve e fala uma 

língua falada. Assim, ter a oportunidade de explorar a própria produção lendo a si próprio é 

fundamental para o desenvolvimento cognitivo que sustentará o processo de aquisição_ da 

leitura e escrita na língua portuguesa. Quando a criança lida de forma mais consciente com a 

escrita, ela passa a ter poder sobre ela, desenvolvendo, portanto, competência crítica sobre o 

processo. A criança passa a construir e reconhecer o seu próprio processo, bem como, refletir 

sobre o processo do outro. 
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12. ANEXO C – (QUESTIONÁRIO – BETO) 

Este questionário faz parte de uma pesquisa educacional, que visa levantar informações sobre 
o perfil lingüístico dos professores / instrutor de Libras. Nesse sentido responda de acordo 
com seu conhecimento sobre os assuntos abordados. As perguntas deverão ser respondidas 
com exatidão e veracidade para que esta pesquisa tenha validade. Desse modo, contando com 
sua contribuição, que é de fundamental importância, agradecemos à participação neste estudo. 
 
 

QUESTIONÁRIO  
 
 
1- Você fez curso para aprender a Libras? 
(   X ) Sim                (    ) Não 
 
 
2- É importante ter encontros de surdos de diferentes regiões do Brasil? Por quê? 
( X   ) Sim                (    ) Não 
 
 
Trocar ideias, conhecer outra cultura surda, saber das dificuldades encontradas pela 

comunidades surdas de cada região, os avanços alcançados tanto quanto a língua materna, 

mercado de trabalho, educação e lazer_____________________________________________ 

 
 
3- Você já participou do exame nacional de proficiência em Libras? Quantas vezes? 
 
(   X ) Sim               (    ) Não      
       
Três vezes___________________________________________________________________ 

 

 
4- Conseguiu obter aprovação no exame de proficiência? Por quê? 
 
(    ) Sim               (   X ) Não 
 
 
Na terceira vez passei na prova objetiva, mas reprovei na prova prática, por que o tempo de 15 

minutos da prova é muito longo para o conteúdo que foi indicado para minha aula__________ 
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5- Você concorda com o ensino de Libras desenvolvido em Palmas? Por quê? 
 
(    X) Sim                  (     ) Não 
 
 
Por que o ensino de Libras em Palmas é dinâmico, com brincadeiras, diálogo, frases e textos 

contextualizados.______________________________________________________________ 

 

 
6- Você acredita que possui qualificação para atuar como instrutor de Libras? Por quê? 
 
(  X  ) Sim                  (    ) Não 
 
 
Por que sou surdo, tem domínio da língua de sinais , já fiz curso de libras_________________ 

 

 
7- De acordo com sua experiência profissional, o que os surdos têm mais facilidade em 
aprender?   
                    
(   ) Português                       ( X  ) Matemática                  (   ) História                    
(   ) Ciências                         (   ) Geografia                     (   ) outra ______________________ 
 
 
 
8- De acordo com sua experiência profissional, o que os surdos têm mais dificuldade em 
aprender?      
 
               
(  X ) Português                       (   ) Matemática                  (   ) História                     
(   ) Ciências                         (   ) Geografia                     (   ) outra ______________________ 
 
 
 
9- Você trabalha com textos em suas atividades profissionais? Quais? Em caso de afirmativa 
descreva-os. 
 
 
(   X ) Sim                 (    ) Não 
 
Turma da Mônica, novela, veja, coral, jornal, poética, livro didático_____________________ 
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13. ANEXO – D (QUESTIONÁRIO – HUGO) 

Este questionário faz parte de uma pesquisa educacional, que visa levantar informações sobre 
o perfil lingüístico dos professores / instrutor de Libras. Nesse sentido responda de acordo 
com seu conhecimento sobre os assuntos abordados. As perguntas deverão ser respondidas 
com exatidão e veracidade para que esta pesquisa tenha validade. Desse modo, contando com 
sua contribuição, que é de fundamental importância, agradecemos à participação neste estudo. 
 
 

QUESTIONÁRIO  
 
 
1- Você fez curso para aprender a Libras? 
(   X ) Sim                (    ) Não 
 
 
 
2- É importante ter encontros de surdos de diferentes regiões do Brasil? Por quê? 
(  x  ) Sim                (    ) Não 
 
 
O encontro de surdos de diferentes regiões traz mais conhecimento da língua, além de 

conhecermos também as diferenças de algumas expressões em libras_____________________ 

 

 
3- Você já participou do exame nacional de proficiência em Libras? Quantas vezes? 
 
(  x  ) Sim               (    ) Não      
 
       
Duas vezes___________________________________________________________________ 

 

 
4- Conseguiu obter aprovação no exame de proficiência? Por quê? 
 
(    ) Sim               (   X ) Não 
 
Fiz confusão nas respostas______________________________________________________ 

 
 
5- Você concorda com o ensino de Libras desenvolvido em Palmas? Por quê? 
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(  X ) Sim                  (     ) Não 
 
 
Por que é levado a sério, tanto pelas instituições promotoras, quanto pelos alunos__________ 

 

 
6- Você acredita que possui qualificação para atuar como instrutor de Libras? Por quê? 
 
(   X ) Sim                  (    ) Não 
 
 
Por que eu gosto do que eu tenho feito e sinto que os alunos também me aprovam__________ 

 

 
7- De acordo com sua experiência profissional, o que os surdos têm mais facilidade em 
aprender?   
 
                    
( X  ) Português                       (  X ) Matemática                  (   ) História                    
(   ) Ciências                         (   ) Geografia                     (   ) outra ______________________ 
 
 
 
8- De acordo com sua experiência profissional, o que os surdos têm mais dificuldade em 
aprender?   
    
               
(   ) Português                       (  X ) Matemática                  (   ) História                     
(  X ) Ciências                   (  X ) Geografia                     (   ) outra ______________________ 
 
 
 
9- Você trabalha com textos em suas atividades profissionais? Quais? Em caso de afirmativa 
descreva-os. 
 
(  X  ) Sim                 (    ) Não 
 
 
Bilhetes. Cartas_______________________________________________________________ 
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14. ANEXO – E (LEI N.º10.436 DE 24 DE ABRIL DE 2002) 

LEI N.º 10.436 DE 24 DE ABRIL DE 2002 
Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

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

Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com 

estrutura gramatical própria, constitui um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, 

oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de 

serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de 

Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades 

surdas do Brasil. 

Art. 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência 

à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência 

auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. 

Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do 

Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de 

Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua 

Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCNs, conforme legislação vigente. 

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade 

escrita da língua portuguesa. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Paulo Renato Souza 
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15. ANEXO F – (DECRETO Nº 5.626/05) 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005.  

Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o 
art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto na Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, e no art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, 
 
DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1o  Este Decreto regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, e o art. 18 da Lei no 
10.098, de 19 de dezembro de 2000.  
 
Art. 2o  Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda àquela que, por ter perda auditiva, compreende e 
interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras. 
 
Parágrafo único.  Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 
 

CAPÍTULO II 
DA INCLUSÃO DA LIBRAS COMO DISCIPLINA CURRICULAR 

 
Art. 3o  A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores 
para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de 
ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 
 
§ 1o  Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o 
curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados cursos de 
formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. 
 
§ 2o  A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na 
educação profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 
 

CAPÍTULO III 
DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LIBRAS E DO INSTRUTOR DE LIBRAS 

 
Art. 4o  A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, no ensino 
médio e na educação superior deve ser realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena 
em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. 
 
Parágrafo único.  As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. 
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Art. 5o  A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua 
Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngüe. 
 
§ 1o  Admite-se como formação mínima de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental, a formação ofertada em nível médio na modalidade normal, que viabilizar a 
formação bilíngüe, referida no caput. 
 
§ 2o As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. 
 
Art. 6o A formação de instrutor de Libras, em nível médio, deve ser realizada por meio de: 
 
I - cursos de educação profissional; 
 
II - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior; e 
 
III - cursos de formação continuada promovidos por instituições credenciadas por secretarias de educação. 
 
§ 1o  A formação do instrutor de Libras pode ser realizada também por organizações da sociedade civil 
representativa da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por pelo menos uma das 
instituições referidas nos incisos II e III. 
 
§ 2o As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. 
 
Art. 7o  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso não haja docente com título de pós-
graduação ou de graduação em Libras para o ensino dessa disciplina em cursos de educação superior, ela poderá 
ser ministrada por profissionais que apresentem pelo menos um dos seguintes perfis: 
 
I - professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação ou com formação superior e certificado 
de proficiência em Libras, obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação; 
 
II - instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e com certificado obtido por meio de 
exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação; 
 
III - professor ouvinte bilíngüe: Libras - Língua Portuguesa, com pós-graduação ou formação superior e com 
certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação. 
 
§ 1o  Nos casos previstos nos incisos I e II, as pessoas surdas terão prioridade para ministrar a disciplina de 
Libras. 
 
§ 2o  A partir de um ano da publicação deste Decreto, os sistemas e as instituições de ensino da educação básica 
e as de educação superior devem incluir o professor de Libras em seu quadro do magistério. 
 
Art. 8o  O exame de proficiência em Libras, referido no art. 7o, deve avaliar a fluência no uso, o conhecimento e 
a competência para o ensino dessa língua. 
 
§ 1o  O exame de proficiência em Libras deve ser promovido, anualmente, pelo Ministério da Educação e 
instituições de educação superior por ele credenciadas para essa finalidade. 
 
§ 2o  A certificação de proficiência em Libras habilitará o instrutor ou o professor para a função docente. 
 
§ 3o  O exame de proficiência em Libras deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhecimento em 
Libras, constituída por docentes surdos e lingüistas de instituições de educação superior. 
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Art. 9o  A partir da publicação deste Decreto, as instituições de ensino médio que oferecem cursos de formação 
para o magistério na modalidade normal e as instituições de educação superior que oferecem cursos de 
Fonoaudiologia ou de formação de professores devem incluir Libras como disciplina curricular, nos seguintes 
prazos e percentuais mínimos: 
 
I -  até três anos, em vinte por cento dos cursos da instituição 
 
II -  até cinco anos, em sessenta por cento dos cursos da instituição; 
 
III -  até sete anos, em oitenta por cento dos cursos da instituição; e 
 
IV -  dez anos, em cem por cento dos cursos da instituição. 
 
Parágrafo único.  O processo de inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos cursos de 
Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente para as demais 
licenciaturas. 
 
Art. 10.  As instituições de educação superior devem incluir a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão 
nos cursos de formação de professores para a educação básica, nos cursos de Fonoaudiologia e nos cursos de 
Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 
 
Art. 11.  O Ministério da Educação promoverá, a partir da publicação deste Decreto, programas específicos para 
a criação de cursos de graduação: 
 
I - para formação de professores surdos e ouvintes, para a educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental, que viabilize a educação bilíngüe: Libras - Língua Portuguesa como segunda língua; 
 
II - de licenciatura em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa, como segunda língua para surdos; 
 
III - de formação em Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 
 
Art. 12.  As instituições de educação superior, principalmente as que ofertam cursos de Educação Especial, 
Pedagogia e Letras, devem viabilizar cursos de pós-graduação para a formação de professores para o ensino de 
Libras e sua interpretação, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 
 
Art. 13.  O ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas, deve 
ser incluído como disciplina curricular nos cursos de formação de professores para a educação infantil e para os 
anos iniciais do ensino fundamental, de nível médio e superior, bem como nos cursos de licenciatura em Letras 
com habilitação em Língua Portuguesa. 
 
Parágrafo único.  O tema sobre a modalidade escrita da língua portuguesa para surdos deve ser incluído como 
conteúdo nos cursos de Fonoaudiologia. 
 

CAPÍTULO IV 
DO USO E DA DIFUSÃO DA LIBRAS E DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA O ACESSO DAS PESSOAS 

SURDAS À EDUCAÇÃO 
 
Art. 14.  As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à 
comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares 
desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior. 
 
§ 1o  Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no caput, as instituições federais 
de ensino devem: 
 
I -  promover cursos de formação de professores para: 
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a) o ensino e uso da Libras; 
 
b) a tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa; e 
 
c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas; 
 
II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da Língua Portuguesa, 
como segunda língua para alunos surdos; 
 
III - prover as escolas com: 
 
a) professor de Libras ou instrutor de Libras; 
 
b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa; 
 
c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas surdas; e 
 
d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade lingüística manifestada pelos alunos 
surdos; 
 
IV - garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, desde a educação infantil, 
nas salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao da escolarização; 
 
V - apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre professores, alunos, funcionários, direção da 
escola e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos; 
 
VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na correção das provas 
escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade lingüística manifestada no aspecto 
formal da Língua Portuguesa; 
 
VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos expressos em Libras, 
desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos; 
 
VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, bem como 
recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva. 
 
§ 2o  O professor da educação básica, bilíngüe, aprovado em exame de proficiência em tradução e interpretação 
de Libras - Língua Portuguesa, pode exercer a função de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, cuja 
função é distinta da função de professor docente. 
 
§ 3o  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar atendimento 
educacional especializado aos alunos surdos ou com deficiência auditiva. 
 
Art. 15.  Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino de Libras e o ensino da modalidade 
escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos, devem ser ministrados em uma 
perspectiva dialógica, funcional e instrumental, como: 
 
I - atividades ou complementação curricular específica na educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental; e 
 
II - áreas de conhecimento, como disciplinas curriculares, nos anos finais do ensino fundamental, no ensino 
médio e na educação superior. 
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Art. 16.  A modalidade oral da Língua Portuguesa, na educação básica, deve ser ofertada aos alunos surdos ou 
com deficiência auditiva, preferencialmente em turno distinto ao da escolarização, por meio de ações integradas 
entre as áreas da saúde e da educação, resguardado o direito de opção da família ou do próprio aluno por essa 
modalidade. 
 
Parágrafo único.  A definição de espaço para o desenvolvimento da modalidade oral da Língua Portuguesa e a 
definição dos profissionais de Fonoaudiologia para atuação com alunos da educação básica são de competência 
dos órgãos que possuam estas atribuições nas unidades federadas. 
 

CAPÍTULO V 
DA FORMAÇÃO DO TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Art. 17.  A formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa deve efetivar-se por meio de curso 
superior de Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras - Língua Portuguesa. 
 
Art. 18.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, a formação de tradutor e intérprete de 
Libras - Língua Portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de: 
 
I - cursos de educação profissional; 
 
II - cursos de extensão universitária; e 
 
III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas 
por secretarias de educação. 
 
Parágrafo único.  A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por organizações da sociedade 
civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das instituições 
referidas no inciso III. 
 
Art. 19.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso não haja pessoas com a titulação 
exigida para o exercício da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, as instituições federais de 
ensino devem incluir, em seus quadros, profissionais com o seguinte perfil: 
 
I - profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência em Libras para realizar a interpretação das 
duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo 
Ministério da Educação, para atuação em instituições de ensino médio e de educação superior; 
 
II - profissional ouvinte, de nível médio, com competência e fluência em Libras para realizar a interpretação das 
duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo 
Ministério da Educação, para atuação no ensino fundamental; 
 
III - profissional surdo, com competência para realizar a interpretação de línguas de sinais de outros países para a 
Libras, para atuação em cursos e eventos. 
 
Parágrafo único.  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do 
Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos 
surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 
 
Art. 20.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, o Ministério da Educação ou instituições 
de ensino superior por ele credenciadas para essa finalidade promoverão, anualmente, exame nacional de 
proficiência em tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 
 
Parágrafo único.  O exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa deve ser 
realizado por banca examinadora de amplo conhecimento dessa função, constituída por docentes surdos, 
lingüistas e tradutores e intérpretes de Libras de instituições de educação superior. 
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Art. 21.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, as instituições federais de ensino da educação básica e 
da educação superior devem incluir, em seus quadros, em todos os níveis, etapas e modalidades, o tradutor e 
intérprete de Libras - Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de 
alunos surdos. 
 
§ 1o O profissional a que se refere o caput atuará: 
 
I - nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino; 
 
II - nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos curriculares, em todas as 
atividades didático-pedagógicas; e 
 
III - no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da instituição de ensino. 
 
§ 2o  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou 
com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 
 

CAPÍTULO VI 
DA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS SURDAS OU COM DEFICIÊNCIA 

AUDITIVA  
 
Art. 22.  As  instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de 
alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organização de: 
 
I - escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngües, na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 
 
II - escolas bilíngües ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os 
anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do 
conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e 
intérpretes de Libras - Língua Portuguesa. 
 
§ 1o  São denominadas escolas ou classes de educação bilíngüe aquelas em que a Libras e a modalidade escrita 
da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. 
 
§ 2o  Os alunos têm o direito à escolarização em um turno diferenciado ao do atendimento educacional 
especializado para o desenvolvimento de complementação curricular, com utilização de equipamentos e 
tecnologias de informação. 
 
§ 3o  As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I e II implicam a formalização, pelos pais e pelos 
próprios alunos, de sua opção ou preferência pela educação sem o uso de Libras. 
 
§ 4o  O disposto no § 2o deste artigo deve ser garantido também para os alunos não usuários da Libras. 
 
 
Art. 23.  As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos 
os serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços 
educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à 
educação. 
 
§ 1o  Deve ser proporcionado aos professores acesso à literatura e informações sobre a especificidade lingüística 
do aluno surdo. 
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§ 2o  As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito 
Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou 
com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. 
 
Art. 24.  A programação visual dos cursos de nível médio e superior, preferencialmente os de formação de 
professores, na modalidade de educação a distância, deve dispor de sistemas de acesso à informação como janela 
com tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa e subtitulação por meio do sistema de legenda oculta, de 
modo a reproduzir as mensagens veiculadas às pessoas surdas, conforme prevê o Decreto no 5.296, de 2 de 
dezembro de 2004. 
 

CAPÍTULO VII 
DA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE DAS PESSOAS SURDAS OU COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 
Art. 25.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Sistema Único de Saúde - SUS e as empresas que 
detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, na perspectiva da inclusão plena das 
pessoas surdas ou com deficiência auditiva em todas as esferas da vida social, devem garantir, prioritariamente 
aos alunos matriculados nas redes de ensino da educação básica, a atenção integral à sua saúde, nos diversos 
níveis de complexidade e especialidades médicas, efetivando: 
 
I - ações de prevenção e desenvolvimento de programas de saúde auditiva; 
 
II - tratamento clínico e atendimento especializado, respeitando as especificidades de cada caso; 
 
III - realização de diagnóstico, atendimento precoce e do encaminhamento para a área de educação; 
 
IV - seleção, adaptação e fornecimento de prótese auditiva ou aparelho de amplificação sonora, quando indicado; 
 
V - acompanhamento médico e fonoaudiológico e terapia fonoaudiológica; 
 
VI -  atendimento em reabilitação por equipe multiprofissional; 
 
VII - atendimento fonoaudiológico às crianças, adolescentes e jovens matriculados na educação básica, por meio 
de ações integradas com a área da educação, de acordo com as necessidades terapêuticas do aluno; 
 
VIII - orientações à família sobre as implicações da surdez e sobre a importância para a criança com perda 
auditiva ter, desde seu nascimento, acesso à Libras e à Língua Portuguesa; 
 
IX - atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva na rede de serviços do SUS e das empresas que 
detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, por profissionais capacitados para o 
uso de Libras ou para sua tradução e interpretação; e 
 
X - apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviços do SUS para o uso de Libras e sua 
tradução e interpretação. 
 
§ 1o  O disposto neste artigo deve ser garantido também para os alunos surdos ou com deficiência auditiva não 
usuários da Libras. 
 
§ 2o  O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, municipal, do Distrito Federal e as empresas 
privadas que detêm autorização, concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde buscarão 
implementar as medidas referidas no art. 3o da Lei no 10.436, de 2002, como meio de assegurar, prioritariamente, 
aos alunos surdos ou com deficiência auditiva matriculados nas redes de ensino da educação básica, a atenção 
integral à sua saúde, nos diversos níveis de complexidade e especialidades médicas. 
 

CAPÍTULO VIII  
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DO PAPEL DO PODER PÚBLICO E DAS EMPRESAS QUE DETÊM CONCESSÃO OU PERMISSÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS, NO APOIO AO USO E DIFUSÃO DA LIBRAS 

 
Art. 26.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder Público, as empresas concessionárias de 
serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta devem garantir às pessoas surdas 
o tratamento diferenciado, por meio do uso e difusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa, realizados por servidores e empregados capacitados para essa função, bem como o acesso às 
tecnologias de informação, conforme prevê o Decreto no 5.296, de 2004.  
 
§ 1o  As instituições de que trata o caput devem dispor de, pelo menos, cinco por cento de servidores, 
funcionários e empregados capacitados para o uso e interpretação da Libras. 
 
§ 2o  O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, municipal e do Distrito Federal, e as 
empresas privadas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos buscarão implementar as medidas 
referidas neste artigo como meio de assegurar às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o tratamento 
diferenciado, previsto no caput. 
 
Art. 27.  No âmbito da administração pública federal, direta e indireta, bem como das empresas que detêm 
concessão e permissão de serviços públicos federais, os serviços prestados por servidores e empregados 
capacitados para utilizar a Libras e realizar a tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa estão 
sujeitos a padrões de controle de atendimento e a avaliação da satisfação do usuário dos serviços públicos, sob a 
coordenação da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em conformidade 
com o Decreto no 3.507, de 13 de junho de 2000. 
 
Parágrafo único.  Caberá à administração pública no âmbito estadual, municipal e do Distrito Federal disciplinar, 
em regulamento próprio, os padrões de controle do atendimento e avaliação da satisfação do usuário dos serviços 
públicos, referido no caput. 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 28.  Os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, devem incluir em seus orçamentos anuais 
e plurianuais dotações destinadas a viabilizar ações previstas neste Decreto, prioritariamente as relativas à 
formação, capacitação e qualificação de professores, servidores e empregados para o uso e difusão da Libras e à 
realização da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, a partir de um ano da publicação deste 
Decreto. 
 
Art. 29.  O Distrito Federal, os Estados e os Municípios, no âmbito de suas competências, definirão os 
instrumentos para a efetiva implantação e o controle do uso e difusão de Libras e de sua tradução e interpretação, 
referidos nos dispositivos deste Decreto. 
 
Art. 30.  Os órgãos da administração pública estadual, municipal e do Distrito Federal, direta e indireta, 
viabilizarão as ações previstas neste Decreto com dotações específicas em seus orçamentos anuais e plurianuais, 
prioritariamente as relativas à formação, capacitação e qualificação de professores, servidores e empregados para 
o uso e difusão da Libras e à realização da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, a partir de um 
ano da publicação deste Decreto. 
 
Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 22 de dezembro de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 
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