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RESUMO 

 

 

A trajetória de um professor surdo na graduação de uma faculdade ou universidade firmou-se 

pela dificuldade na seleção para o terceiro grau, uma vez que a maioria dos deficientes  

estudou o fundamental ou seguia até o ensino médio. Mesmo com o processo de inclusão 

social emergindo com dificuldades e lacunas para sua efetivação, tornou-se emergencial a 

formação de professores surdos que obtivessem o conhecimento de sua língua materna, 

LIBRAS, para o ensino dessa língua na graduação. Há cerca de cinco anos, era raro encontrar 

um surdo na graduação. Em conseqüência desse complicador, autoridades internacionais e, 

posteriormente, nacionais criaram leis para minimizar as lacunas existentes para os cidadãos 

surdos nos ambientes acadêmicos como estudantes e como profissionais educacionais. Este 

profissional se capacitou de um saber e tomou posse de sua posição sujeito-professor, 

ampliando seu conhecimento e reavaliando sua prática diante do desafio de ensinar LIBRAS a 

ouvintes e não ouvintes. Esta tese firmou-se na voz da professora surda. Ela é formada em 

pedagogia e professora de LIBRAS na faculdade de Ciências Humanas de Olinda – FACHO. 

Objetivou-se identificar na fala de uma professora surda o interdiscurso marcado pelas 

autoridades políticas, educacionais e maternais nas firmações de leis, abordagens de ensino e 

orientações cujo fim remete ao processo de inclusão nas instituições acadêmicas. Esta análise 

fundamentou-se na teoria da formação discursiva ressaltada por Orlandi (1999) em que a 

autora teoriza sobre o entendimento dos sentidos por meio de posições ideológicas produzidas 

no momento dos discursos. Assim, o interdiscurso viabiliza dizeres em torno do já-dito. Dessa 

forma, a análise do discurso permitirá emergirem as relações constituídas nas e pelas 

formações discursivas disponibilizadas na entrevista realizada com a professora desta 

pesquisa, denominada de P1. Para isso, realizou-se um panorama das leis internacionais e 

nacionais criadas com o fim de exigir das sociedades, participantes de congressos e  

seminários sobre os deficientes, ações para a inclusão dos mesmos nos espaços sociais, como 

acadêmicos e profissionais. Prosseguiu-se com um breve comentário sobre a trajetória dos 

estudantes surdos. Ressaltou-se a construção de uma identidade firmada em diferenças, como 

também a abordagem de ensino direcionada aos surdos e a dificuldade de formação 

profissional desses cidadãos. Continuando, registrou-se a teoria da análise do discurso, por 

meio de um breve resumo histórico da constituição dessa teoria, ressaltando-se, 

posteriormente, nas formações discursivas e na posição do sujeito. A estratégia metodológica 

focou-se num estudo de caso de natureza qualitativa, por meio de entrevista com uma 

professora  de  LIBRAS  na  graduação.  O  corpus  da  pesquisa  são  os  relatos  da entrevista 
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gravados em vídeo e acompanhados por uma intérprete de LIBRAS. A pesquisa está dividida 

em cinco capítulos, sendo o último destacado pela análise do discurso empreendida a partir da 

entrevista realizada com a professora P1. 

 

Palavras-chave: Documentos internacionais e nacionais. Inclusão social. Análise do Discurso. 

Professora surda. 



1
0 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 
The trajectory of a deaf teacher during graduation was marked by the difficulty, once the majority of disabled 

people studied until the elementary school or followed until the middle school. Even with the social inclusion 

process emerging with difficulties and shortcomings for its realization, emergency became a  teacher  training 

deaf who obtain the knowledge of their native language, LIBRAS, for the graduate teaching of this language. 

About five years ago was rare to find a deafteacher in graduation. As a consequence of  this  complicating factor 

, international authorities and, subsequently, national created laws to minimize the existing gaps for the deaf 

citizens in academic environments such as students and as educational professional. This professional was  

trained by this knowledge and took possession of her position as a teacher, expanding her knowledge and 

reevaluating her practice with the challenge to teach LIBRAS to listeners and non listeners. The thesis of this 

research has established itself in the voice of this deaf teacher. She is graduated in pedagogy and LIBRAS 

teacher in the faculty for undergraduates in languages and pedagogy. The objective of this  was to identify  

speech of a deaf teacher interspeech marked by political authorities , educational and mother tongue to follow  

the laws , teaching approaches and guidelines whose purpose refers to the process of inclusion in academic 

institutions .This analysis was based on the theory of training discursive focused by Orlandi (1999) in which the 

author highlights the understanding of the senses by means of ideological positions produced at the time of the 

speeches. Thus, the inter discourse enables motifs around the already-said. In this way, the analysis of the speech 

will emerge relations constituted in and by the discursive formations made available in the interview performed 

with the teacher of this research named P1. For this, there was an overview of international and national laws 

which were created in order to require the companies, congress participants and seminars on the , actions for 

their inclusion in social areas such as participants of conferences and seminars on the disabled, actions for their 

inclusion in social areas such as academics and professionals. She continued with a brief commentary on the 

history of deaf students. Said the construction of an identity signed in differences, as well as the educational 

approach directed to the deaf and vocational training of difficulty of these citizens. Continuing, there was the 

theory of analysis of the speechthrough a brief history of the formation of this theory, focusing later on the 

discursive formations and the subject's position. The methodological strategy focused on a case qualitative study 

through interview with a LIBRAS teacher graduation. The base of the research is the interview reports 

videotaped and accompanied by a LIBRAS interpreter. The survey is divided into five chapters, the latter 

highlighted by the analysis of the undertaken discourse. 

 

Keywords : International and national documents - Social inclusion - Speech analysis - Deaf  teacher. 
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Resumen 

 

 

La trayectoria del profesor sordo en la graduación de un colegio o Universidad 

establecido por dificultad en la selección hasta el tercer grado, desde discapacitados más 

estudiado fundamental o seguido hasta high School secundaria. Incluso con el proceso  

de dificultades emergentes de la inclusión social y espacios para su ejecución, se  

convirtió en la emergencia formación de profesores sordos para obtener conocimiento  

de su lengua materna, libras, para la enseñanza de ese idioma como estudiante. Hace 

unos cinco años era raro encontrar a un sordo en la graduación. Como resultado de esto 

complica las autoridades internacionales y legislación nacional posteriormente creada 

para minimizar las brechas para que los ciudadanos sordos en entornos académicos 

como estudiantes y como profesionales de la educación. Este profesional si permitió un 

saber y tomó posesión de su posición de tema-profesor, ampliando sus conocimientos y 

reevaluar su práctica ante el desafío de enseñar libras los oyentes y no oyentes. Esta tesis 

se estableció en la voz del profesor sordo. Es graduada en pedagogía y profesor libras en 

la Facultad de Humanidades de Olinda-antorcha. Objetivo identificar una profesor 

sorda la INTERDISCOURSE marcada política, autoridades educativas y la firmações 

materna de leyes, enfoques y directrices cuya final se refiere al proceso de inclusión en 

las instituciones académicas de enseñanza. Este análisis se basó en la teoría de la 

formación discursiva destacada por Orlandi (1999) en el que el autor teoriza sobre la 

comprensión de los sentidos por medio de posiciones ideológicas que se produce en el 

momento de los discursos. Así, el INTERDISCOURSE permite decir todo siempre-dijo. 

Por lo tanto, el análisis del discurso le permitirá que surgen en las  relaciones 

establecidas y las formaciones discursivas en la entrevista con el profesor de esta 

investigación, llamado P1. Para esto, un resumen de la legislación internacional y 

nacional creado para exigir de las sociedades, los participantes de conferencias y 

seminarios sobre las acciones de movilidad, para la inclusión de los mismos espacios 

sociales, como académicos y profesionales. Continúa con un breve comentario sobre la 

trayectoria de los estudiantes sordos. Destacó la construcción de una identidad basada  

en las diferencias, así como el enfoque educativo dirigido a los sordos y la dificultad de 

formación de estos ciudadanos. De todos modos, la teoría del análisis del discurso, a 

través de un breve resumen histórico de la Constitución de esta teoría, observando-if, 

posteriormente, las formaciones discursivas y en la posición del sujeto. La estrategia 

metodológica se centró en un estudio de caso de carácter cualitativo, a través de una 
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entrevista con una libras de profesor en la graduación. El corpus de esta investigación 

son los informes de la entrevista video grabado y acompañado por un intérprete. La 

investigación se divide en cinco capítulos, el último que ser apoyado por el análisis de 

discurso realizado desde la entrevista realizada con el profesor P1. 

 

Palabras clave: documentos internacionales y nacionales. Inclusión social. Análisis del 

discurso. Profesor de sordos 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A trajetória da pessoa surda delineia-se historicamente pela exclusão. O espaço da 

residência era, em muitos casos, o único disponibilizado para sua sobrevivência, sendo o 

mesmo discriminado e subtraído de seus direitos sociais, inclusive o da educação básica. 

Posteriormente, o estudante surdo ficou restrito, em sua vida acadêmica, à finalização 

do ensino fundamental e, muito raramente, ele prosseguia seus estudos no ensino médio e, 

posteriormente, no ensino universitário. 

Como consequência dessa trajetória em que o estudo de boa parte dos surdos era 

concluído no ensino médio, raríssimos profissionais surdos finalizaram a graduação, 

principalmente, quando se tratava da docência para o ensino de LIBRAS.
1

 

Para modificar o percurso de exclusão dos estudantes surdos no básico e na graduação, 

as autoridades internacionais e nacionais instituíram leis, decretos, portarias, promoveram 

convenções, como da ONU (Organização das Nações Unidas) em 2007, em que se discutiram 

os direitos da pessoa com deficiência, como também na declaração de Salamanca, em 1994, 

quando se pontuaram os aspectos relacionados ao sujeito surdo. 

Essas ações proporcionaram uma retificação nesse percurso de exclusão dos 

estudantes, como também dos profissionais surdos, os quais garantiram sua inclusão na 

graduação. Dessa forma, o estudante surdo inseriu-se no espaço universitário, 

consequentemente, no mercado de trabalho, principalmente, na função de professor de 

LIBRAS. 

Essa mudança de status do sujeito surdo emergiu dos documentos oficiais instituídos 

pelas autoridades políticas e de lutas em prol da comunidade surda, conforme ressalta Kelman 

(2012). Esse sujeito vivenciara uma identidade centrada na exclusão, uma vez que a sociedade 

privilegiava uma homogeneidade em que os surdos eram desprestigiados. Isso ocorria, 

principalmente, por serem rotulados de cidadãos menores ou subtraídos de uma cognição apta 

à convivência social e aos empregos destinados aos ditos “normais”. 

A conscientização dos surdos para uma comunidade firmada na diferença e na luta por 

seu espaço viabilizou o acesso ao meio universitário, aos estudos surdos, à busca pela 

legitimidade de um poder que, até então, era limitado ao espaço da casa, do quarto, da 

cozinha. 

 

 

 
1 
LIBRAS é a sigla que significa Língua Brasileira de Sinais, por isso é escrita sempre em letra bastão. 
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Essa nova situação, o sujeito surdo rompendo com as barreiras das limitações, 

evidenciou-se com a formação do professor surdo e sua admissão no espaço universitário 

como docente da disciplina de LIBRAS. 

Essa formação superou etapas de poder minimizado para os surdos, já que não havia 

uma pedagogia que primasse pela diferença. Houve uma mudança de paradigma na trajetória 

do estudante e profissional surdo contemplada, principalmente, pelas mudanças ocorridas na 

segunda metade do século XX. Naquele momento, grupos minoritários foram fortalecidos por 

ações políticas sociais que viabilizaram o acesso de muitos aos espaços até então evidenciados 

aos poucos cidadãos. 

Uma das ações foi o congresso de Salamanca, realizado em 1994, na Espanha. Nele os 

excluídos por diferenças físicas ou cognitivas puderam formalizar metas para ampliação de 

seus direitos minguados e negligenciados até então. O tema Educação para TODOS favorecia 

a valorização dessas pessoas no percurso da profissionalização. 

Essa valorização, no entanto, não possibilitou a inclusão imediata e satisfatória aos 

sujeitos surdos nos espaços da escola, com uma estrutura apropriada para recebê-los. 

As comunidades surdas não se submeteram às dificuldades cotidianas e políticas. A 

Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, PE, por exemplo, foi pioneira na inclusão de 

surdos em sua escola e faculdade com as ações desenvolvidas pela professora Gracita Didier. 

A FACHO implantou um dos primeiros aparelhos telefônicos adaptados aos surdos em sua 

estrutura física. Admitiu professores surdos e intérpretes em seu quadro funcional para que 

pudessem integrar os ouvintes aos surdos. Incluiu a disciplina de LIBRAS em alguns cursos 

como pedagogia, letras, enfermagem, psicologia, para que os profissionais daquela instituição 

pudessem ter acesso a essa nova língua. 

No entanto, poucos estudantes surdos de Letras ou de Pedagogia formaram-se nessa  

ou em outras instituições de ensino superior. Essa constatação retratou uma emergência nas 

ações do meio social acadêmico: não há um quantitativo significativo de docentes que possa 

fortalecer o ensino de LIBRAS, nem referências para a implantação de uma matriz curricular 

para essa disciplina num curso superior. 

As universidades públicas, como a UFPB, USP, USC, UFPE, implantaram o curso de 

Letras Libras, em estudo a Distância - EAD - e desenvolveram cursos destinados à 

comunidade em geral, ouvinte e surda para a divulgação da língua e das condições de inclusão 

dos surdos. 

A própria Faculdade de Ciências Humanas de Olinda - FACHO - principiou  cursos 

aos  sábados  para  que  estudantes  de  psicologia,  enfermagem,  letras,  pedagogia,   ciências 
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contábeis, entre outros, pudessem aprender e divulgar aos seus amigos e parentes. Seminários 

foram realizados firmados nas necessidades do aprendizado de LIBRAS. 

Contudo, esses investimentos destacaram poucos surdos na formação de professores. 

Os que concretizaram seus estudos incluíram-se no espaço profissional, fazendo parte de uma 

pequena gama de professores surdos. Nesse processo de inclusão, eles pouco compartilharam 

suas dúvidas e experiências sem parâmetros para tal, uma vez que, em  muitas instituições, 

eles são os pioneiros. 

Durante esse percurso, a professora que auxilia nesta pesquisa, nomeada P1, relata a 

trajetória acadêmica, vivenciada por ela, da educação familiar à graduação e, seguidamente, 

na posição de professora da graduação de uma faculdade olindense. 

O discurso empreendido pela professora acerca de sua formação acadêmica margeada 

pelos discursos políticos será nosso objeto de análise, uma vez que nele encontram-se os 

vestígios dos discursos expressos pelas autoridades internacionais e nacionais; pelas 

abordagens de ensino direcionadas aos estudantes surdos; pelo discurso de docentes da 

infância e da graduação. 

Dessa forma, pretende-se com esta pesquisa a identificação no discurso de uma 

professora surda, do interdiscurso marcado pelos discursos das autoridades políticas, 

educacionais e maternais nas legislações vigentes, abordagens de ensino e orientações cujo 

fim remete ao processo de inclusão nas instituições acadêmicas. 

Com isso, ressalta-se o dizer de um professor o qual é pontuado por diversos dizeres. 

Estes circulam no espaço da sala de aula e fora dela nos momentos dos relatos e em suas 

atividades e escolhas de métodos de ensino. 

Diante desta realidade, algumas questões emergiram no formato de problematizações 

para a realização desta pesquisa: 

1. Como a construção do profissional surdo empreender-se-á no espaço da Faculdade 

atravessado pela formação discursiva de inclusão social firmada no já-dito dos documentos 

internacionais e nacionais? 

2. Quais as vozes presentes no discurso da professora de LIBRAS? 

A partir dessas problematizações, algumas hipóteses norteiam esta pesquisa, sendo 

ressaltadas: 

1. O discurso do sujeito-professor ratifica as leis e abordagens de ensino de LIBRAS, 

legitimando o processo de inclusão. 

2. O discurso do sujeito-professor legitima a formação da professora surda firmada na 

pedagogia da diferença. 
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Como resultado dessas reflexões hipotéticas, o objetivo geral desta pesquisa prima por 

identificar na fala de uma professora surda o interdiscurso marcado pelas autoridades 

políticas, educacionais e maternais nas firmações de leis, abordagens de ensino e orientações 

cujo fim remete ao processo de inclusão nas instituições acadêmicas. 

Os objetivos específicos focam-se nos seguintes pontos: 

1. Analisar a entrevista da docente surda para a compreensão da construção de sua 

prática como professora de LIBRAS a ouvintes. 

2. Compreender a ação das leis nacionais e internacionais na formação discursiva da 

professora surda durante sua trajetória acadêmica. 

Para os estudos desta tese, recorreu-se aos pressupostos teóricos da análise do discurso 

com os autores: Pêcheux (2008) e Orlandi (1999), entre outros teóricos. Com esses teóricos, o 

debate focar-se-á na formação discursiva e no interdiscurso. 

Recorreu-se também à teoria da identidade cultural firmada por Hall (2000) em que se 

encontra o sujeito descentrado e heterogêneo, como também se recorreu às abordagens de 

ensino direcionadas aos surdos por meio de teóricos como Quadros (2004/2008), Rangel e 

Stumpf (2012) entre outros. 

A estratégia metodológica encaminhou-se num estudo de caso de natureza qualitativa, 

por meio de entrevista com uma professora de LIBRAS na graduação. O corpus da pesquisa 

são os relatos da entrevista gravados em vídeo e acompanhados por uma intérprete de 

LIBRAS. 

Para essa investigação, no primeiro capítulo, destacam-se os registros dos documentos 

internacionais tais como: a convenção da Organização das Nações Unidas, realizada em 2007; 

a Carta direcionada ao Terceiro Milênio, em 1999, durante a Assembleia Governativa da 

Rehabilitation International; a Declaração de Salamanca, elaborada em 1994, com os 

objetivos de uma educação direcionada a todos; a convenção da Guatemala, em 1999; a 

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (1975) e a Declaração Internacional de 

Montreal sobre inclusão (2001). 

Estes documentos influenciaram e exigiram dos países participantes das convenções e 

assembleias a criação de leis que transformassem a realidade de exclusão dos deficientes em 

todo o mundo. Essa legislação aflorou por meio de orientações, normatizações e apelações aos 

Estados-Membros. Estes participavam das convenções, no entanto não produziam, no interior 

de seu território, as leis necessárias à proteção da pessoa com deficiência. 

A insistência das autoridades internacionais surtiu resultados tímidos no decênio de 

2000. Ao longo dele, as autoridades brasileiras se empenharam por produzir uma legislação 
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que permitisse um processo de inclusão com crianças, jovens e adultos surdos. Por meio do 

Decreto lei 5626, a nação brasileira principiou o compromisso com a responsabilidade de 

oportunizar igualdade de condições de educação, profissionalização e bem-estar aos 

deficientes. 

No segundo capítulo, desenvolveu-se um debate em torno do fazer do professor. Nele 

identificou-se a trajetória acadêmica dos surdos durante as abordagens de ensino dos mesmos, 

como também se ressaltou a identidade desse sujeito, pontuado como menor pela sociedade. 

Nesse capítulo, focaram-se também as ações dos professores surdos em congressos e 

convenções para firmarem-se nos espaços profissionais. 

Para isso, recorreu-se a Gesser (2009/2012); Quadros (2004/2012); Rangel e Stumpf 

(2012); Hall (2000) entre outros. 

No terceiro capítulo, pontuou-se a teoria da análise do discurso, realizando um 

panorama histórico dessa disciplina, tomando-se por base fundamental os trabalhos de  

Orlandí (1999) e Pêcheux (2008), quando os mesmos orientam sobre a produção de sentidos. 

No quarto capítulo, registrou-se a metodologia utilizada, um estudo de caso, além de 

pontuar o cenário da pesquisa e os temas  utilizados para a análise da entrevista. 

No quinto capítulo, houve a descrição da entrevista com a professora surda de  

LIBRAS no espaço da faculdade, com comentários fundamentados pela teoria de 

pesquisadores dedicados à surdez, à cultura e à Língua de Sinais. 

A análise permitiu a verificação do percurso educacional de uma professora surda e 

como ela foi modificando sua prática a partir de sua reflexão sobre a prática do outro. Além 

disso, durante essa trajetória, identificou-se na formação discursiva da professora marcas das 

leis instituídas e exigidas para uma inclusão no espaço acadêmico. 

Diante da análise empreendida, contribuiu-se para a compreensão da formação do 

professor surdo na graduação, com sua experiência anterior, ocasionando uma reflexão aos 

leitores. 
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1. LEGISLAÇÃO OFICIAL ACERCA DA INCLUSÃO SOCIAL 

 

 

O início do século XX evidenciou no meio social a situação de diversos cidadãos 

excluídos pela subtração de seus direitos humanos, ora por suas etnias, ora por divergirem dos 

ditos iguais. Assim, negros, índios, homossexuais, pessoas com qualquer  deficiência,  

negados de suas cidadanias, como educação e trabalho, direitos fundamentais à sobrevivência 

e à inclusão dos seres humanos, articularam-se para lutar por seus espaços. 

Os princípios fundamentais dos direitos humanos, de acordo com Moraes (2002), 

regem as sociedades conforme a ética em comum a elas, sem haver especificidades. Isso 

ocorre porque se compreende que determinados comportamentos devem ser discutidos e 

encaminhados aos governos para a manutenção desses direitos conforme suas próprias 

compreensões por meio de legislações. 

Cada governo e instituições não governamentais significativas, como, por exemplo, a 

ONU (Organização das Nações Unidas), promoveram congressos, convenções para primar  

por direitos de inclusão exigidos por cidadãos silenciados durante séculos. 

Os documentos oficiais internacionais traçaram as propostas destinadas às sociedades, 

a fim de principiar políticas públicas as quais viabilizaram o processo de inclusão desses 

cidadãos. Entre esses documentos destacam-se: a Convenção da Organização das Nações 

Unidas, realizada em 2007, com relação aos direitos das pessoas com deficiência; a Carta 

direcionada ao Terceiro Milênio, a qual foi redigida e aprovada na Inglaterra, em 1999, 

durante a Assembleia Governativa da Rehabilitation International; outro documento 

importante é a Declaração de Salamanca, elaborada em 1994, com os objetivos de uma 

educação direcionada a todos; a Convenção da Guatemala, em 1999; a Declaração dos 

Direitos das Pessoas Deficientes (1975) e a Declaração Internacional de Montreal sobre 

inclusão (2001). 

A próxima subseção destacará os pontos significativos desses documentos quanto ao 

direito dos deficientes à educação, registrados nos documentos internacionais, e a seguir os 

documentos significativos nacionais. Estes ratificaram as exigências internacionais e 

viabilizaram as tomadas de decisões para um processo de inclusão com mais  

responsabilidade. 
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 Leis e decretos internacionais sobre inclusão 

 

 

Os documentos oficiais roteirizam o processo de inclusão desenvolvido na sociedade, 

uma vez que cada um deles exige das autoridades públicas e particulares atitudes com metas 

para a minimização da exclusão dos deficientes nos territórios nacionais. 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos propôs essa inclusão social, 

quando declarou estar consciente das dificuldades existentes nos meios sociais com a 

manutenção do respeito às especificidades de cada cidadão. 

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 

da justiça e da paz no mundo; 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em 

atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um 

mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade 

de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta 

aspiração do homem comum; 

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de 

Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião 

contra tirania e a opressão; 

Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 

nações; 

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos 

direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na 

igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o 

progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla; 

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em 

cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e 

liberdades fundamentais e a observância desses  direitos  e  liberdades;  

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais 

alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso; 

A Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Diretos  

Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, 

com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em 

mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o 

respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 

caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 

observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados- 

Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. (BRASIL, 1948, 

preâmbulos) 

 
 

Os esforços dos Estados-Membros remeteram a outra Declaração: a Declaração do 

Direito das Pessoas Deficientes. Nela há uma proclamação e apelação “à ação nacional e 

internacional para assegurar que ela seja utilizada como base comum de referência para a 

proteção destes direitos.” (BRASIL, 1975, p.1). 

Esses direitos primam por uma condição de vida decente em que Estado e família 

devem  zelar  por  seus  papeis  na  condução  das  diretrizes  dos  direitos  emanados  por  um 
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consenso de líderes conscientes de que as pessoas com deficiência não são menos humanos e 

nem desprestigiados de sua cidadania. Pensando assim, duas diretrizes assinalam para essa 

cidadania: 

 

7 - As pessoas deficientes têm direito à segurança econômica e social e a um nível  

de vida decente e, de acordo com suas capacidades, a obter e manter um emprego ou 

desenvolver atividades úteis, produtivas e remuneradas e a participar dos sindicatos. 

8 - As pessoas deficientes têm direito de ter suas necessidades especiais levadas em 

consideração em todos os estágios de planejamento econômico e social. (BRASIL, 

1975, p.2). 

 

Os documentos mencionados acenaram para uma mudança de postura no meio social 

em que se primasse pela acessibilidade desses cidadãos, inclusive com condições dos mesmos 

atenderem às exigências de sua individualidade por meio da educação e da empregabilidade, 

conforme registrado a seguir: 

 

A importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à 

saúde, à educação e à informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com 

deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

(BRASIL, 1975, p.1). 

 
 

O documento Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (1975) destaca uma 

preocupação ressaltar as referências que regerão todos os países participantes, principalmente, 

os emergentes. Isso ocorre em virtude de as autoridades acreditarem que os países emergentes 

podem limitar suas ações em prol da igualdade de condições para os deficientes. 

Outro documento aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1982, pela 

resolução 37/52, o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência ressaltou essa 

emergência nas regras necessárias ao alinhamento das ações cujo foco é o cumprimento dos 

direitos de igualdade a todos. 

 

12. A igualdade de oportunidades é o processo mediante o qual o sistema geral da 

sociedade - o meio físico e cultural, a habitação, o transporte, os serviços sociais e  

de saúde, as oportunidades de educação e de trabalho, a vida cultural e social, 

inclusive as instalações esportivas e de lazer - torna-se acessível a todos. 

 
 

Este documento, Programa de Ação Mundial, é considerado importante por haver sido 

discutido também com pessoas deficientes. O texto, pela primeira vez, expõe a toda 

comunidade as medidas: “para a prevenção das incapacidades, a reabilitação e a realização 

dos objetivos de participação plena e igualdade das pessoas portadoras de deficiência na vida 

social e no desenvolvimento.” (1982, p.45). 
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Dessa forma, as duas diretrizes mencionadas na Declaração do Direito das Pessoas 

Deficientes são focadas nesse programa, conforme se verifica na página 28, quando aponta as 

discussões que devem ser salientadas no momento das legislações de cada Estado-Membro. 

 

a) Legislação 

108. Os Estados Membros devem assumir a responsabilidade de fazer com que 

sejam oferecidas às pessoas portadoras de deficiência oportunidades iguais àquelas 

do restante dos cidadãos. 

109. Os Estados Membros devem adotar as medidas necessárias para a eliminação 

de toda e qualquer prática discriminatória com relação à deficiência. 

110. Na formulação das leis nacionais sobre direitos humanos e com relação aos 

comitês e organismos nacionais de coordenação similares, que tratem dos assuntos 

ligados à deficiência, deve-se dar atenção especial às condições que possam 

depreciar as capacidades das pessoas portadoras de deficiência no exercício dos 

direitos e liberdades garantidos aos seus concidadãos. 

111. Os Estados Membros devem atentar para determinados direitos, tais como os 

direitos à educação, ao trabalho, à seguridade social e à proteção contra tratamento 

desumano ou degradante e examiná-los a partir da perspectiva das pessoas 

portadoras de deficiência. 

 
 

Em 1983, a Conferência Internacional do Trabalho retoma essas discussões, conforme 

se observa a seguir, a partir dos documentos citados neste capítulo. Há uma preocupação com 

a educação e a formação profissional desses cidadãos. 

 

Artigo 7. As autoridades competentes deverão adotar medidas para proporcionar e 

avaliar os serviços de orientação e formação profissional, colocação, emprego e 

outros semelhantes, a fim de que as pessoas deficientes possam obter e conservar um 

emprego e progredir no mesmo; sempre que for possível e adequado, serão  

utilizados os serviços existentes para os trabalhadores em geral, com as adaptações 

necessárias. (1983, p.3). 

 
 

Em 1990, a Declaração de Jomtien, na Tailândia, enfoca a responsabilidade dos 

Estados-Membros em possibilitar uma educação com igualdade de oportunidades para todos. 

Há uma nova abordagem sobre o aprendizado das crianças, jovens e adultos deficientes que 

prima pela leitura, oralidade, cálculo, solução de problemas e escrita. 

Seguindo essa visão, o Brasil lança o Plano Decenal de Educação para Todos no 

período de 1993 a 2003. Verifica-se que há uma conscientização da absorção dessas 

exigências externas. É preciso legislar internamente para a garantia desses direitos, focando-se 

aqui a educação e a formação profissional. 

A Declaração e o Programa de Ação de Viena realizados em 1993, sobre os Direitos 

Humanos, registram o Programa de Ação Mundial e apresentam diversas ações para os 

Estados-Membros. Ressaltam as dificuldades nas implantações das legislações necessárias às 

garantias de oportunidades, como educação e trabalho, para os deficientes. 
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63. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma que todos os Direitos 

Humanos e liberdades fundamentais são universais neles se incluindo, por 

conseguinte, e sem quaisquer reservas, as pessoas com deficiências. Todas as 

pessoas nascem iguais tendo os mesmos direitos à vida e ao bem-estar, à educação e 

ao trabalho, a viverem com independência e a participarem ativamente em todos os 

aspectos da vida em sociedade. Assim, qualquer discriminação direta ou outro 

tratamento discriminatório negativo de uma pessoa com deficiência constitui uma 

violação dos seus direitos. A Conferência Mundial  sobre Direitos Humanos apela 

aos Governos para que, quando tal seja necessário, adotem ou adaptem a legislação 

existente por forma a garantir o acesso das pessoas com deficiências a estes e outros 

direitos. (1993, p.23). 

 
 

No trecho, ao final dessa citação, percebe-se que há uma insatisfação das autoridades 

internacionais quanto à ausência de leis para minimizar as diferenças de oportunidades 

direcionadas a todos. Estas oportunidades exigidas e ratificadas a cada convenção e 

assembleias evidenciam a urgência para a validação dessas solicitações. 

Percebe-se, diante do discurso aclamativo registrado nas Declarações citadas que os 

mesmos foram articulados, legislados e cobrados às autoridades nacionais. As decisões 

tomadas por nossas autoridades brasileiras encaminharão a trajetória da cidadã surda, 

participante desta pesquisa, cuja formação como professora comprovará a importância dos 

direitos exigidos durante o século XX. 

O Brasil juntamente com os países da Indonésia; China; Bangladesh; Egito; México; 

Nigéria; Paquistão e Índia participaram da declaração de Nova Delhi sobre Educação para 

Todos. Nessa declaração, em 1993, eles se comprometem a atender às exigências descritas 

nesta pesquisa e solicitam o apoio para a concretização do Programa de Ação, principalmente, 

com relação às questões financeiras. 

A ONU (Organização das Nações Unidas), neste mesmo ano, 1993, realiza as Regras 

Gerais sobre Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência. N.º 48/93 – em 20 de 

dezembro de 1993. Essas regras apresentam uma proposta de ensino aprendizagem em escolas 

especiais cujo sistema primordial é possibilitar uma qualidade de ensino às pessoas com 

deficiência. Além disso, propõe a integração desse ensino especial às escolas regulares, 

possibilitando uma inclusão lenta, mas de qualidade, conforme trecho da Declaração citado a 

seguir. 

É preciso salientar que essas regras, com seus objetivos traçados, são implantados em 

leis as quais são seguidas em nosso país. Um exemplo é o sujeito desta pesquisa. Este sujeito  

é introduzido por sua família nessa escola especial destinada apenas aos surdos. Com isso, 

percebe-se a ação das autoridades nacionais em integrar-se ao processo de inclusão delineado 

pelo tracejo dos órgãos internacionais, conforme se observa abaixo: 
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8. Nas situações em que o sistema geral de ensino não esteja ainda em condições de 

responder às necessidades de todas as pessoas com deficiências, pode considerar-se  

a possibilidade de estabelecer o ensino especial, cujo objetivo será  preparar  os 

alunos para a integração no sistema geral de ensino. A qualidade desse ensino deve 

refletir os mesmos padrões e ambições do ensino em geral e estar em estreita ligação 

com este. No mínimo, deve ser atribuída aos estudantes com deficiências a mesma 

percentagem dos recursos educativos atribuída aos estudantes sem deficiências. Os 

Estados devem prosseguir a integração gradual dos serviços de ensino especial no 

ensino geral. Reconhece-se que, em alguns casos, o ensino especial pode ainda ser 

considerado como a forma mais adequada de ministrar educação a alguns estudantes 

com deficiências. 

9. Devido às particulares necessidades de comunicação das pessoas surdas e surdas e 

cegas, a sua educação pode porventura ser ministrada de forma mais adequada em 

escolas que lhes sejam especialmente destinadas ou em aulas e unidades 

especializadas dentro dos estabelecimentos de ensino comuns. De início, e em 

particular, deverá ser prestada atenção especial à formação em áreas culturalmente 

sensíveis, que permita o desenvolvimento de efetivas capacidades de comunicação e 

a maior independência possível das pessoas surdas ou surdas e cegas.  (1993, p.17). 

 
 

Essas normas desencadearão a necessidade de um alinhamento das mesmas. Dessa 

forma, adotou-se o enquadramento de ações sobre as necessidades de educação especial. O 

Congresso Mundial para esse fim foi organizado pelas autoridades da Espanha juntamente 

com  a  UNESCO,  na  cidade  de  Salamanca,  no  período  de  07  a  10  de  junho  de   1994. 

Objetivou-se com este congresso mundial 

 

 
estabelecer uma política e orientar os governos, organizações internacionais, 

organizações de apoio nacionais, organizações não governamentais e outros 

organismos, através da implementação da Declaração de Salamanca sobre  

Princípios, Política e Prática na área das Necessidades Educativas Especiais. (1994, 

p. 1). 

 
 

As orientações firmadas na Declaração de Salamanca emergem com orientações 

significativas aos surdos em todo mundo: a Língua de Sinais. Essas são encaminhadas com 

diretrizes de ações em nível nacional, conforme estabelecido no item 21. 

 

21. As políticas educativas devem ter em conta as diferenças individuais e as 

situações distintas. A importância da linguagem gestual como o meio de 

comunicação entre os surdos, por exemplo, deverá ser reconhecida, e garantir-se-á 

que os surdos tenham acesso à educação na linguagem gestual do seu país. Devido  

às necessidades particulares dos surdos e dos surdos/cegos, é possível que a sua 

educação possa ser ministrada de forma mais adequada em escolas especiais ou em 

unidades ou classes especiais nas escolas regulares. 

 
 

Essas orientações geradoras de políticas públicas nacionais originaram uma gama de 

pesquisas com a  LIBRAS. Por meio delas, crianças, jovens  e     adultos  alcançaram  espaços 
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tidos por muitos como inatingíveis. Os surdos passaram a compartilhar valores essenciais à 

convivência como o respeito. 

Além do direito à aquisição de uma Língua de Sinais apropriada à sua comunicação, a 

Declaração de Salamanca apresenta proposta de sistemas “mais flexíveis e mais versáteis, 

capazes de melhor atender às diferentes necessidades das crianças, contribuirá quer para 

sucesso educativo, quer para a inclusão” (p. 6 - 7). 

Esse sistema aponta algumas diretrizes como versatilidade curricular, o processo de 

avaliação dos estudantes, os conteúdos adequados aos deficientes e não ao contrário. Este  

foco dos conteúdos enfatiza a relevância da situação e das ações destinadas ao ensino de 

LIBRAS. Além disso, há uma importante ação das universidades em prol das formações de 

jovens surdos ou não que possam atuar nas áreas de educação inclusivas, conforme se observa 

abaixo. 

 

As universidades podem desempenhar um importante papel consultivo no 

desenvolvimento da educação das necessidades especiais, em particular no que 

respeita à investigação, avaliação, formação de formadores, elaboração de  

programas de formação e produção de materiais. Deve ser promovida cooperação 

entre universidades e instituições de ensino superior, nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Esta ligação entre a investigação e a formação é de enorme 

importância, sendo igualmente importante envolver pessoas com deficiência nesta 

investigação e formação, a fim de assegurar que as suas perspectivas sejam 

plenamente reconhecidas. (1994, p. 10). 

 
 

Com essas determinações, os cursos de graduação desenvolveram estratégias para a 

implantação de uma nova matriz curricular; uma ementa e conteúdos diversificados que 

direcionassem pedagogicamente a formação desses profissionais. 

Ainda se destaca outro ponto crucial: os modelos, ou seja, as referências as quais essas 

crianças, jovens e adultos precisam observar, debater, discutir, enfim, atividades 

desenvolvidas com resultados positivos ou negativos. Esta necessidade de modelos, 

parâmetros já são referendados no congresso em 1994. 

 

Um problema recorrente dos sistemas educativos, mesmo dos que garantem serviços 

excelentes para alunos com deficiência, consiste na falta de modelos. Os alunos com 

necessidades especiais precisam de oportunidades de interagir com adultos com 

deficiência que obtiveram sucesso, de modo que possam modelar  o  seu próprio 

estilo de vida e as suas aspirações por expectativas realistas. Para além disto, devem 

ser dados aos alunos com deficiência exemplos de liderança e de capacidade de 

decisão, de forma a que venham a colaborar na orientação da política que os virá a 

afetar na sua vida futura. Os sistemas educativos terão, assim, de procurar recrutar 

professores qualificados e outro pessoal educativo com deficiência, e procurar 

envolver pessoas com deficiência que obtiveram sucesso na sua região na educação 

das crianças com necessidades especiais. (p. 10). 
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Estas dificuldades serão verificadas nos dados coletados na entrevista da professora P1 

em que a mesma produz as ementas da disciplina de LIBRAS baseada na interação com a 

professora anterior da mesma disciplina. Com essa atitude, verifica-se a importância de 

observar a prática do outro, refletir sobre a mesma, acolher os aspectos positivos etc. 

Após os registros desses documentos internacionais, com uma apelação constante às 

modificações nas legislações nacionais sobre a situação dos deficientes, é possível constatar 

que houve essa necessidade em virtude da sociedade nacional destacar preconceitos e a 

exclusão pelos cidadãos. Assim, a década de 90 apresentou uma diversidade de estratégias e 

firmações de metas; no entanto, não atinge a todos. 

Essa afirmação pode ser observada no próximo documento, A Carta para o Terceiro 

Milênio. Esta, em 1999, apresenta uma mensagem de apelação aos Países-Membros cuja 

finalidade deve ser a criação de metas para a proteção dos direitos das pessoas com 

deficiências. 

Em 2001, a Convenção da Guatemala combate os preconceitos aos cidadãos 

deficientes; em 2002, a Declaração de Madri, posteriormente a Declaração de Sapporo, no 

Japão e, em 2006, a convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

O quantitativo significativo de convenções na última década retrata a conscientização 

que se amplia pelas comunidades internacionais sobre o papel de cada um nessa empreitada  

de Direitos Humanos: a aceitação do outro com suas diversidades e especificidades. 

Essa conscientização internacional e metas traçadas encaminharão novas legislações  

no Brasil. Contudo, as dificuldades entre a teorização e a prática emergirão nos espaços 

institucionais das salas de aula. O país discutirá sua participação e acatará muitas demandas 

apresentadas nos congressos citados, porém, ainda desfruta de uma ausência de ações que 

alcancem o cidadão surdo em sua comunidade, em sua escola. Estas ações afloram lentas e 

pesarosas, conforme registros no próximo subitem. 



27 
 

 

 
 

 Os documentos nacionais a respeito da inclusão social 

O comprometimento do Brasil com as solicitações da ONU em relação aos direitos  

dos cidadãos deficientes emergiu na assinatura do Presidente da República de 50 artigos da 

Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência, conforme segue. 

[...] foram assinados, sem reservas, em 30 de março de 2007, em um gesto de total 

compromisso do governo brasileiro com a conquista histórica da sociedade mundial 

e, principalmente, com o desafio vencido pelos 24,5 milhões de brasileiras e 

brasileiros com deficiência. Foram redigidos cinqüenta artigos que tratam dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, revestidos com tudo que se 

faz indispensável para a emancipação desses cidadãos. (2007, p. 09). 

 
 

Os princípios e objetivos de cada documento internacional percorrem propósitos 

semelhantes aos registros nacionais, conforme se observa no artigo 1 da Convenção Sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, ressaltados a seguir. 

O propósito da presente Convenção é o de promover, proteger e assegurar o desfrute 

pleno e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte 

de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua inerente 

dignidade. 

 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. (2007, 

p. 17). 

 
 

Além do comprometimento com as exigências citadas na declaração da ONU, há os 

princípios gerais, no artigo 3 (p. 5), que manterão a sociedade brasileira consciente dos seus 

papeis. 

Os princípios da presente Convenção são: 

a. O respeito pela dignidade inerente, independência da pessoa, inclusive a liberdade 

de fazer as próprias escolhas, e autonomia individual. 

b. A não discriminação; 

c. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 
d. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte 

da diversidade humana e da humanidade; 

e. A igualdade de oportunidades; 

f. A acessibilidade; 

g. A igualdade entre o homem e a mulher; e 

h. O respeito pelas capacidades em desenvolvimento de crianças com deficiência e 

respeito pelo seu direito a preservar sua identidade. (2007, p.27). 

 
 

Esses princípios fazem parte de nossa Constituição Federal (1988) e direcionam os 

posicionamentos mencionados nela quanto à educação. O artigo 24, por exemplo, pontuará os 

itens que deverão ser assegurados em relação à educação, principalmente, no que tange ao 

direito de haver uma facilidade no aprendizado e no ensino da língua de sinais (LIBRAS) 

conforme verificado abaixo (2007, p. 18, 19). 



28 
 

 

 
 

1. Os Estados-Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. 

Para realizar este direito sem discriminação e com base na igualdade de 

oportunidades, os Estados Partes deverão assegurar um sistema educacional  

inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com 

os seguintes objetivos: 

a. O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto- 

estima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades 

fundamentais e pela diversidade humana; 

b. O desenvolvimento máximo possível personalidade e dos talentos e criatividade 

das pessoas com deficiência, assim de suas habilidades físicas e intelectuais; 

c. A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. 

2. Para a realização deste direito, os Estados Partes deverão assegurar que: 

a. As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob 

alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do 

ensino fundamental gratuito e compulsório, sob a alegação de deficiência; 

b. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, 

de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na 

comunidade em que vivem; 

c. Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam 

providenciadas; 

d. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema 

educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; e 

e. Efetivas medidas individualizadas de apoio sejam adotadas em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a meta de 

inclusão plena. 

3. Os Estados Partes deverão assegurar às pessoas com deficiência a possibilidade  

de aprender as habilidades necessárias à vida e ao desenvolvimento social, a fim de 

facilitar-lhes a plena e igual participação na educação e como membros da 

comunidade. Para tanto, os Estados Partes deverão tomar medidas apropriadas, 

incluindo: 

a. Facilitação do aprendizado do braile, escrita alternativa, modos, meios e formatos 

de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, 

além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares; 

b. Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade 

lingüística da comunidade surda; e 

c. Garantia de que a educação de pessoas, inclusive crianças cegas, surdo-cegas e 

surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais 

adequados às pessoas e em ambientes que favoreçam ao máximo seu 

desenvolvimento acadêmico e social. 

 

Este último item, o C, ressalta outro fator importante: a exigência das autoridades 

internacionais quanto ao conhecimento tenham conhecimento da língua para poderem manter 

uma convivência social harmoniosas. Esta convivência direciona-se também à 

empregabilidade das pessoas com deficiência. Este fator foi preponderante para o percurso de 

muitos jovens, antes fechados em suas residências, ou aposentados pelo INSS em virtude de 

sua condição. Hoje estes jovens estudam e investem numa cidadania de igualdade e 

posicionamento em seu espaço social. Em virtude dessas mudanças, a sociedade brasileira 

empenhou-se para a concretização dessas metas, conforme registros mencionados na próxima 

subseção 
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 O empenho da sociedade brasileira no processo de inclusão social 

 
Na ânsia de alcançar esse fim, mencionado na Constituição Federal (1988), emergiu o 

processo de inclusão social cuja prática inclusiva, a qual se desempenhou a sociedade por 

meio de leis e decretos, destacou-se com muitas lacunas. 

Enquanto a Declaração da ONU, com seus princípios, primava por possibilidades de 

inserção de um ser diferente, com suas diversidades de aprendizado e necessidade de 

mudanças no processo de ensino, vivenciávamos na sociedade um momento entre a inclusão e 

exclusão nos ambientes escolares, ressaltado aqui pelo tratamento oferecido ao sujeito surdo 

(LODI, HARRISON, CAMPOS, 2013). 

Isso ocorreu em virtude de uma não conscientização da sociedade quanto à diversidade 

nos espaços escolares. Estes espaços anteriormente eram lotados de pares, crianças e jovens 

tidos como iguais. Com esse olhar equivocado, houve uma minimização da presença dos 

cidadãos considerados diferentes. 

Dessa forma, entre tantos cidadãos deficientes, os surdos foram inseridos nas escolas 

sem que a gestão presente primasse por uma maneira diferente de os ensinar ou avaliar o 

aprendizado dos mesmos, entre outros problemas. 

Verificou-se essa situação em salas de aula cujos docentes não conheciam a LIBRAS, 

os estudantes também não, sendo o aluno surdo isolado nesse espaço, ficando silenciado, 

apenas observando o movimento dos outros na sala de aula, uma vez que não havia interação 

entre os sujeitos da sala de aula. 

Esses agravantes só confirmam o posicionamento de que é necessário o interesse de 

pesquisadores nessas situações graves de abandonos em que surdos estão inseridos em salas 

de aula, a fim de estimular ações que possibilitem ao estudante surdo o acesso a  uma 

educação registrada nos documentos, porém, irreconhecível nas ações desenvolvidas pela 

comunidade escolar em sala de aula. 

Muitos pesquisadores dedicaram-se a quantificar os estudantes surdos prejudicados 

com os isolamentos em sala de aula. Eles também focaram em investigar professores sem a 

formação adequada para o ensino da língua materna e segunda língua para os estudantes 

surdos, além de ressaltarem a quantidade mínima de professores e intérpretes disponíveis para 

desenvolver o ensino de LIBRAS e da Língua Portuguesa para esses alunos, como a tese da 

professora Flávia Abdon Tavares da Costa Silveira (2007); da professora Glaucia Nascimento 

(2008,  2010),  da professora Wilma Pastor de Andrade Sousa (2009),  do  professor   Jurandir 
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Ferreira dias Júnior (2010), do professor Bernardo Luís Torres Klimsa (2013), da professora 

Michelle Melo Gurjão (2013) entre outros. 

Essas pesquisas enfatizavam uma fatia da educação insatisfeita com o 

encaminhamento oferecido pelas autoridades educacionais sobre a inclusão no país. Elas 

apontam para as melhorias a serem desenvolvidas por essas mesmas autoridades. 

Esses resultados nas pesquisas acadêmicas, conforme revela Botelho (2010), fizeram 

emergir outro resultado: a urgência em resolver os problemas ressaltados com o ensino e o 

aprendizado do estudante surdo. 

Com isso, revelaram-se como emergenciais as modificações nas graduações dos  

cursos de formação de professores. Essas modificações resultariam num quantitativo de 

pessoas com mais conhecimentos sobre inclusão, sobre as especificidades dos surdos nas  

salas de aula do ensino médio, fundamental, infantil, além de espaços sociais, como igrejas e 

clubes. 

Para isso, a disciplina LIBRAS tinha que ser inserida rapidamente nesse espaço 

acadêmico, pois a sociedade precisava aprender LIBRAS; professores precisavam aprender 

LIBRAS; estudantes precisavam aprender LIBRAS, senão como concretizar a inclusão nas 

escolas regulares e instituições de ensino superiores se apenas um grupo ínfimo dominava 

essa língua? 

Diante dessa necessidade, houve uma grande transformação no meio educacional, 

(GOMES, MAIA-VASCONCELOS, TAVARES, 2011) por meio da lei 10436/02, em seu 

artigo 4º, que expressa: 

 

 
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 de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, como parte integrante dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN’s, conforme legislação vigente (BRASIL, 

Lei n. 10436/02). 

 
 

Mas ficou latente que apenas essa lei não corresponderia às expectativas da 

comunidade surda e ouvinte. Dessa forma, a lei 10436/02 foi regulamentada pelo decreto 

5626, de 22 de dezembro de 2005. Neste decreto há os desdobramentos de LIBRAS como a 

língua própria dos surdos e a língua portuguesa como a representação escrita dos surdos.  

Além disso, pontuaram-se as formações do intérprete de LIBRAS, entre outros aspectos, 

ressaltando-se no artigo 30 que 
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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. 

 
 

O artigo citado anteriormente privilegiava parcialmente as necessidades das 

comunidades surdas e ouvintes. Com o artigo 30, houve uma ampliação dos limites da 

obrigatoriedade do ensino de LIBRAS. Diante dessas exigências, como introduzir um quadro 

de pessoal apto a ensinar LIBRAS? 

Muitos concursos direcionados aos docentes graduados em letras surgiram e 

privilegiaram os ouvintes que conheciam LIBRAS, contudo, minimizaram os espaços dos 

nativos da língua portuguesa por não estarem habilitados a assumirem essas vagas com 

conhecimento de LIBRAS. Com essas ações, houve uma exigência, salientada pela 

necessidade, dos graduados de letras procurarem se especializar em LIBRAS. Essas atitudes 

permitiram um acréscimo de falantes dessa língua, primordial à interação entre os surdos e os 

ouvintes. 

As universidades estaduais e federais realizaram concursos para o preenchimento de 

vagas, como ocorreu no ano de 2013 na UFRPE e na UFPE. A UFPE viabilizou outro 

concurso, em 2014, no qual exigia a habilitação em letras-LIBRAS. Nesta instituição, há 

recém-graduados surdos os quais poderão assumir cargos como professores efetivos. 

Essa profissionalização de professores surdos para o ensino de LIBRAS ratifica todo 

repertório de documentos internacionais e nacionais citados aqui, colaborando com os apelos 

das autoridades internacionais como também confirmando as leis nacionais criadas para o 

encaminhamento do processo de inclusão com mais qualidade e responsabilidade, conforme  

se verifica no parágrafo segundo do Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005: “as pessoas 

surdas terão prioridade nos cursos de formação”. (p.2). 

Nas faculdades, houve um processo interessante. A Faculdade de Ciências Humanas  

de Olinda, por exemplo, já havia viabilizado, desde 2002, o curso de graduação de pedagogia 

para estudantes surdos, possibilitando um aprendizado das pessoas surdas pelo bilinguismo. 

Dessa forma, ela utiliza em seu quadro de docentes graduados remanescentes desses 

cursos principiados em 2002 para atender aos cursos da faculdade, como também aos cursos 

oferecidos à comunidade. Na década de 2010,  há uma professora surda na graduação. 

Outra instituição de ensino superior também pioneira nesse processo de inclusão dos 

surdos foi a Universidade Católica de Pernambuco. O programa de Pós-Graduação viabiliza 

pesquisas destinadas às Ciências da Linguagem, destacando em temas sobre o sujeito surdo. 
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É preciso ressaltar que a conscientização de que os surdos precisavam de um domínio 

da Língua de Sinais aflorou na Universidade de Santa Catarina. Esta instituição foi uma das 

primeiras, públicas, a implantar o bilinguismo, a fim de possibilitar a interação, nas salas de 

aula, entre surdos e ouvintes, como também viabilizar o ensino de LIBRAS e, 

consequentemente, obter um quadro de professores aptos a ensinar essa língua primordial aos 

surdos. 

Fortalecendo a rede de pesquisas e ações focadas aos deficientes e em suas 

especificidades linguísticas, destaca-se também a Universidade Federal da Paraíba. Nesta 

instituição encontra-se um quantitativo de docentes promovendo o conhecimento de LIBRAS. 

Em uma visita recente ao INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de 

Janeiro, foi contemplado um dos primeiros redutos educacionais direcionados ao estudante 

surdo no Brasil. Construído com a denominação inicial de Instituto Imperial dos Surdos- 

Mudos, em 1856, quando D. Pedro II solicitou ao Marquês de Abrantes a organização de uma 

educação destinada a esse público. (GOMES; MAIA-VASCONCELOS; TAVARES, 1990). 

Esta instituição teve inicialmente uma influência pedagógica do Instituto Nacional de 

Surdos Mudos de Paris. Este adotava, no século XIX, o método de oralidade para os surdos, 

acreditando-se que a importância maior não era a escrita, mas o fato de ele oralizar seus 

pensamentos. Era necessário, em primeiro lugar, aprender a falar para só depois aprender os 

conteúdos específicos para cada série. (SOARES, 1999). 

No INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos) foi verificada uma comunicação 

em LIBRAS entre os estudantes, que se iniciava na rua localizada em frente ao instituto e 

adentrava pela portaria, pelos corredores do instituto, pela praça dentro do instituto, enfim, 

todos os estudantes e funcionários se comunicavam em LIBRAS. 

Ficamos isolados desse contexto, apenas observando os adolescentes, largando do 

turno, felizes, comunicando-se uns com os outros. Nós ficamos excluídos dessa compreensão 

linguística, sentindo-nos, nesse momento, o surdo. 

Essa visita permitiu confirmar a urgência em viabilizar uma comunicação constante 

entre ouvintes e surdos, e entre surdos e surdos, por meio da LIBRAS. Todas as salas são 

formadas por surdos e ouvintes os quais se compreendem sem mediadores. 

Essa situação, porém, não nega as dificuldades existentes ainda no processo de 

inclusão. Encontramos apenas uma professora surda com conhecimento de LIBRAS na 

instituição. Os outros docentes ouvintes aprenderam LIBRAS com os estudantes surdos. 

Salienta-se assim que ainda há poucos profissionais surdos e ouvintes planejando e 

estimulando o conhecimento da Língua de Sinais, uma vez que há uma carência enorme de 
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informações sobre ela, como também em sua prática de ensino. Assim, o sujeito surdo, ao 

finalizar a graduação, encontra-se sob outra perspectiva: a ausência de outros profissionais  

que discutam suas práticas, interajam suas experiências, estudem juntos as situações didáticas 

etc. 

Essas questões serão compartilhadas a partir da compreensão do percurso desse 

cidadão isolado que conquistou o espaço profissional como docente de LIBRAS. 
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2. O FAZER PEDAGÓGICO  NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO 

 

 

Objetiva-se com este capítulo apresentar os primeiros registros dos educadores surdos 

como também as filosofias educacionais que primaram pela educação dos cidadãos surdos. 

Além disso, observaram-se as primeiras lutas para a firmação do docente surdo no espaço 

profissional como também se destaca a ferramenta de trabalho utilizada pela professora P1, 

colaboradora desta análise, a Língua Brasileira de Sinais. 

 

 O percurso de inserção social do sujeito educador 

 

 

As diversas investigações realizadas pelo docente surdo circulam pelo olhar do 

ouvinte. São as dificuldades do professor ouvinte em ensinar ao surdo. As limitações desse 

professor, a ausência de conhecimento da cultura, da identidade, da história desse sujeito o 

qual foi rotulado, por anos, como um sujeito intelectualmente desprivilegiado. Conforme 

expressa Novaes (2010, p. 80): 

 

É necessária a reflexão de situar a surdez como diferença quando se tratar de 

ambiente escolar, de aprendizagem. Na perspectiva da normatização (integração), os 

aprendizes surdos serão sempre vistos por um prisma paternalista, como se 

possuíssem baixa expectativa cognitiva e demandassem de políticas compensatórias, 

mesmo que de maneira inclusiva. 

 
 

É preciso pontuar que historicamente a sociedade sempre tratou o sujeito surdo dessa 

forma. Durante o século XVI, houve os primeiros registros de educadores surdos, tendo 

Cardano expresso que o surdo-mudo, depois nomeado apenas surdo, tinha direito à instrução  

e à educação (GOLDFELD, 2002). Ele foi à primeira voz a iniciar o processo de emersão do 

surdo da condição de não humano a humano para a sociedade da época. 

Confirmou-se, naquele século, mais um processo de frestas na mínima posição ainda 

marginal em que o surdo era mantido. Pode-se dizer que, naquele momento, ele estava 

mostrando que havia condição de ser o cidadão. De acordo com Bolonhini e Costa (2011, 

p.86): 

 

A partir do século XVI, primeiramente através de iniciativas de ensino isoladas e 

posteriormente institucionalizadas, a educação dos surdos passa a deslocar sua 

posição de sujeito. O surdo passa a ocupar a posição-sujeito definida como sendo 

capaz de aprender, de pensar, de expressar sentimentos. Com isso, não sendo mais 

considerada rudimentar, a sua posição-sujeito é a de ser humano. 
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Observa-se a ação individual de cidadãos que acreditaram poder transformar a opinião 

da sociedade sobre oss surdos. Isso só seria possível pela autonomia que os mesmos 

apresentassem perante a sociedade. Para isso, os surdos teriam que se comunicar. 

Ao introduzir-se no universo institucionalizado, emerge um sujeito com uma posição 

na sociedade, sendo o mesmo capaz de se relacionar com o outro. No entanto, outro problema 

surgiu: os professores surdos passaram a incomodar. O congresso de Milão, realizado em 

1880, instaura o método oral como o único a ser adotado nas instituições. De acordo com  

Lima (2004), nesse congresso havia apenas um professor surdo, sendo os demais 174 

ouvintes. 

A oralização implica num falar único. Há uma tentativa de submeter os surdos à língua 

dos ouvintes e, com isso, a sistematização de uma subjugação. Durante um século, os 

professores ouvintes mantiveram a educação aos surdos pela compreensão deles, mantendo 

uma minoria que teimava em comunicar-se com a língua de sinais no espaço da 

marginalidade. 

A busca pela posição de sujeito autônomo, um sujeito que se constrói pela sua língua, 

no Brasil, principia-se com a fundação do Instituto Nacional de Surdos-Mudos ainda no  

século XIX. Este instituto possibilitou investigações sobre as especificidades dos surdos, 

mesmo havendo uma ratificação da comunicação oralizada. (GOMES; MAIA- 

VASCONCELOS; TAVARES, 1990). 

Por essa via, a identidade desse sujeito focar-se-ia no sujeito social, capaz de  

interação, de internalização de valores, de troca de valores, conforme Hall (2000). Esse sujeito 

está sempre pronto para mudanças, não é fixo, nem imutável. Ele transita por diversas 

identidades assimiladas pelas diversidades de comportamentos, culturas expostas ao  seu  

redor. No entanto, na trajetória do sujeito surdo, os entraves continuam, principalmente, pela 

negação de sua língua, suas diferenças, sua cultura. 

Na ânsia de “favorecer” a comunicação e o aprendizado do sujeito surdo, uma nova 

filosofia educacional foca seus princípios na relação familiar desse cidadão. Dessa forma, 

enquanto a oralista primava pelo profissional que estava à frente do ensino, a Comunicação 

Total ressalta a relação familiar, agregando oralização e gestos. Desse modo, o foco é a 

compreensão, o entendimento do outro, a percepção de suas dúvidas, de seus desejos. 

Verificam-se, nesse aspecto, que os códigos-espaço-viso-manuais requisitam seu lugar na 

educação e identificação dos surdos. 

Essa vontade de romper com o silêncio também é do professor. Ainda hoje muitos 

recorrem aos gestos diferenciados dos sinais de LIBRAS, pois o que querem é fazer com  que 
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os alunos aprendam os conteúdos de todas as disciplinas essenciais à introdução desses 

estudantes nas universidades. 

Na concepção do sujeito surdo, a comunicação total prioriza o diálogo  

contextualizado. Dessa forma, há uma atenção aos aspectos sociais, cognitivos, sentimentais. 

Além disso, na ânsia de garantir uma interação com a família, os amigos e a sociedade em 

geral, o sujeito surdo constrói sua identidade na relação com o outro, como um ser social. 

(HALL, 2000). 

Na aprendizagem da filosofia bilíngue, há uma conscientização maior da concepção de 

sujeito surdo social, consciente de sua cultura, de seu lugar, de suas diferenças, de sua 

cidadania, de suas lutas, das questões políticas, de pertencimento. Por causa da língua de  

sinais ou não, nesse período, os bilinguistas enfatizaram a necessidade de o grupo aceitar sua 

surdez, destacando como conceito a identidade. Santana (2007, p.44) expressa isso quando 

reflete. 

 

A identidade é, assim, formada por diferentes papéis sociais que assumimos e, vale 

salientar, não são homogêneos. Podem ser religiosos (católicos, evangélicos), 

políticos (de direita, de esquerda, socialistas, social-democratas), funcionais 

(metalúrgicos, vendedores, médicos) estéticos (clubbers, punks,  hyppies),  de 

gêneros (homens, mulheres). A distinção entre ouvintes e não ouvintes, de certa 

maneira, cria um obstáculo teórico: define o grupo de ‘não ouvintes’ como sendo o 

único no qual os surdos se inserem. 

 
 

Concordamos que há uma preocupação de novos pontos de negação direcionados aos 

cidadãos surdos. No entanto, historicamente, o sujeito surdo foi negligenciado, desrespeitado 

e negado de sua cidadania por não ser ouvinte. São pontos históricos inegáveis. 

Claro que essa discussão deve ser ampliada por outra pesquisa, no entanto, vale 

ressaltar, que nesse momento de resgate de sua língua, LIBRAS como primeira língua (e esta 

como língua materna na oralidade) há um fortalecimento, sim, de sua identidade. Esta 

identidade que explicitamente era opaca pelos discursos de outros, pela perspectiva de outros; 

hoje se fortalece e se impõe de acordo com as exigências das leis. 

Contudo, há uma ilusão de informar que o discurso é puro e mantido sem a 

interferência do outro, conforme expressa Orlandi na análise do discurso: 

 

A linguística constitui-se pela afirmação da não-transparência da linguagem. Ela tem 

seu objeto próprio, a língua, e esta tem sua ordem própria. Esta afirmação é 

fundamental para a análise do discurso, que procura mostrar que a relação 

linguagem/pensamento/mundo não é unívoca, não é uma relação direta que se faz 

termo-a-termo, isto é, não se passa diretamente de um a outro. Cada um tem sua 

especificidade. Por outro lado, a análise do discurso pressupõe o legado do 

materialismo histórico, isto é de que há um real da história de tal forma que o 
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homem faz história, mas esta história também não é transparente. (ORLANDI, 1999, 

p. 19). 

 

 

 

Os sujeitos surdos estão se valorizando como grupo, como pessoas, como indivíduos 

sociais. A sociedade ouvinte acolhe essas modificações, no entanto, há ainda uma resistência 

de muitos cidadãos a essa valorização do sujeito surdo. Além disso, há a manutenção dessa 

identidade por meio de sua língua, uma vez que houve o reconhecimento da língua de Sinais 

Brasileira – a LIBRAS. Observa-se esse reconhecimento no quantitativo de pessoas que 

procuram curso de línguas para aprenderem LIBRAS. 

Essas ações de inclusão interferiram também nas unidades de ensino fundamental, 

médio e na graduação, provocando transformações nos espaços das salas de aula onde o 

sujeito surdo se presentifica mais significativamente por meio de seus registros com poesias, 

teatros, narrativas etc. (ESPAÇO, 2010). 

Assim, a mudança de método de ensino, praticado em sala de aula com os estudantes 

surdos, implica também numa mudança ideológica, uma vez que a sociedade minimiza os 

obstáculos para a introdução e compartilhamento dos saberes entre ouvintes e surdos. Dessa 

forma, é necessário inserir o profissional com fluência em LIBRAS nas salas de aula. 

Nessa valorização há também a tomada de posse de uma profissionalização docente a 

qual apresentaremos a seguir, ou seja, esse professor surdo no espaço acadêmico. 

 

 O docente surdo e sua formação 

 
A identidade profissional do professor surdo emerge no espaço acadêmico associado 

ao sentimento de pertencimento da cultura surda: sua língua, sua visão de mundo, sua 

percepção do outro e de si mesmo. 

Segundo Gesser (2009), as pesquisas sobre a Língua Brasileira de Sinais 

desencadearam uma mudança de status na mesma reconhecida pela sociedade em geral, desde 

a década de 1960. Por meio de divulgações das associações de surdos, pelos pais, pela mídia, 

pela escola com estratégias interessantes como corais, grupos de teatro e danças, a LIBRAS  

foi se intensificando e ganhando novos “falantes”, saindo de uma situação de minimização 

para o conhecimento necessário à interação entre surdos e entre estes e os ouvintes. 

Esse status fortaleceu o professor surdo o qual não tem dúvida da legitimidade de 

LIBRAS e luta pela informação sobre a cultura surda, sobre sua língua. Mas, como realizar 

isso num espaço com pouca interação em LIBRAS? 
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O desafio desse docente, que não tem o input da língua oral, pode ser encarado como 

uma barreira à comunicação pelos demais colegas, intensificando, mais uma vez, o 

isolamento, o distanciamento desse sujeito. Para este, LIBRAS é a primeira língua (L1); 

enquanto a língua portuguesa emerge como segunda (SCHMITT, 2010). 

Nesse sentido, uma situação paradoxal emerge como um obstáculo para esse mestre, 

quando a LIBRAS apresenta-se como a liberdade na comunicação com o outro para o não 

ouvinte, na divulgação de histórias culturalmente diferentes, na legitimação de uma língua. 

Dessa forma, como essa língua compartilhada, muitas vezes, só em casa, será pontuada nas 

abordagens de ensino? 

Um caminho defendido e utilizado por algumas instituições de ensino remete a 

divulgações da língua de sinais por meio de cursos direcionados à comunidade interna e 

externa. Essa comunidade interage com os professores e divulga a língua entre si nos espaços 

acadêmicos, gerando estímulos ao aprendizado dessa língua e promovendo interações 

constantes. Esses cursos já são realizados na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. É  

um processo de aprendizado da Língua de Sinais Brasileira, como também uma forma de 

divulgação e motivação à inclusão de mais praticantes da comunicação em LIBRAS. 

É preciso pontuar também que abordagem, para Almeida Filho (1993), remete ao 

roteiro da prática do professor; é o fazer pedagógico do mesmo. Este autor apresenta um 

arcabouço de métodos (tido aqui como termo sinônimo de abordagem) os quais citamos: 

concepção de linguagem, concepção de aprender e concepção de ensinar, tendo como 

competências linguística, sociocultural, estratégica, graus de acesso. Essas competências para 

serem alcançadas necessitam de objetivos, planejamento de cursos, produção de material, 

avaliação dos resultados dos graduandos. 

Relembramos aqui que esta pesquisa prima em investigar uma professora surda que 

ensina LIBRAS a graduandos ouvintes para a verificação das leis e abordagens de ensino 

presentes em sua prática docente, por meio da análise do discurso. Nessa perspectiva, a 

pesquisadora Gesser (2012, p. 28) oferece quatro questões para o ensino dessa segunda língua 

num panorama histórico principiado em 1970. A primeira, o que os estudantes de segunda 

língua adquirem? As pesquisas desenvolvidas a partir dessa questão ressaltavam as estruturas 

frasais inadequadas, por exemplo, havendo uma preocupação com o mapeamento do 

aprendizado por meio das produções textuais. 

A segunda questão: como os estudantes aprendem uma segunda língua? Esse foi o 

enfoque dos cientistas que primavam pela averiguação do processo da aprendizagem 

amparado pelos aspectos internos “o que a mente processa para converter o insumo linguístico 
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em conhecimento linguístico” (Ibid, p.13) e pelos aspectos externos “busca entender qual é o 

papel da situação social em que o aprendizado ocorre”. (Ibid, p.13). 

A terceira questão foca nas diferentes formas de assimilação da segunda língua pelo 

estudante. Assim, enfatiza-se o aluno e seu aprendizado individual. 

Por último, as investigações sobre a aquisição de uma segunda língua direcionam-se  

ao efeito do ensino da segunda língua, é o papel da instrução. Gesser (2012) ressalta: 

 

Não é possível negar que os efeitos da instrução têm um papel central no 

desenvolvimento e aprimoramento das pedagogias de L2, já que as salas de aula 

permitem fazer um controle mais rigoroso da quantidade e do tipo de insumo 

linguístico aos quais os aprendizes são expostos. (p.29). 

 
 

Os estudos de aquisição de línguas de sinais, conforme Diane Lillo-Martin (2006, p. 

19), emergem obedecendo aos mesmos processos que a língua oralizada, isto é, no ambiente 

familiar, os pais ensinam aos filhos sua língua e LIBRAS é referendada de forma natural. Há 

também os estudos que focam nas diferenças modais entre LIBRAS e as línguas faladas.  

Outro ponto interessante das segundas línguas são os dados coletados para gerarem as teorias 

da aquisição da língua de sinais. Outros aspectos das investigações preocupam-se com a 

natureza da linguagem. 

Como o professor surdo se insere nesse contexto, sabendo que o mesmo só tem como 

referências o ensino de línguas pela perspectiva da língua portuguesa ou de línguas 

estrangeiras? 

Quadros (2012, p.187) pontua que vivemos em um país tido como monolíngue no 

entanto, nossa realidade linguística emerge como um país bilíngue uma vez que “o uso que as 

pessoas fazem de diferentes línguas (duas ou mais) em diferentes contextos sociais” promove 

um status de bilinguismo ao país. 

Partindo desse prisma, os professores perseguem a utilização das duas línguas em 

contextos diferenciados, os quais permitirão uma ampliação das manifestações linguísticas. 

Nessa situação, o código emerge de acordo com os interlocutores falantes/sinalizantes. 

Ainda refletindo por essa questão, é preciso pontuar que o professor surdo estará 

acompanhado de um(a) intérprete no espaço da sala de aula, possibilitando aos ouvintes a 

compreensão de LIBRAS (língua visuoespacial) e a interação com essa língua. 

Na conversação entre intérprete e professora, ocorrem os debates, as reflexões sobre o 

ensino-aprendizagem da língua, o que desencadeará em momentos de reflexões sobre o antes  

e o depois das instruções e atividades com LIBRAS como segunda língua. 
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É preciso pontuar aqui o que expressa Quadros (2012, p.198) em relação à presença 

dos surdos nas discussões sobre o planejamento das aulas, as sequências didáticas, as 

avaliações, enfim, as mudanças no ensino-aprendizagem com latente presença do sujeito  

surdo é o que mais interessa nesses processos do bilinguismo com LIBRAS. 

Conforme destacado por Lima (2004), o sujeito surdo, até o século XV, era subtraído 

do direito à educação. Posteriormente, por meio de ações de ensino isoladas, a posição do 

sujeito surdo principia alterações, ou seja, “O surdo passa a ocupar a posição-sujeito definida 

como sendo capaz de aprender, de pensar, de expressar sentimentos” (BOLONHINI; COSTA, 

2011, p.86). 

Esse sujeito desencadeou uma reflexão sobre a pedagogia da diferença no Pré- 

Congresso do V Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue para Surdos em 1999. 

Nesse evento, as comunidades surdas enfatizaram seus anseios com depoimentos de docentes 

e pedagogos de LIBRAS, gerando nos participantes do Congresso como Wilson Miranda, 

Gládis Perlin, Giseli Rangel e Marianne Strumpf uma reflexão sobre a ausência do ensino 

dessa língua em diversas escolas e faculdades, como também uma necessidade de “nortear a 

construção de uma pedagogia para os surdos”. (RANGEL e STUMPF, 2012, p.120). 

Para o registro de uma trajetória na formação do professor surdo alguns encontros 

importantes foram firmados como o Pré-Congresso citado no parágrafo anterior e os 

destacados abaixo, conforme citado por Rangel e Stumpf (2012, p. 21): 

 

2001 – primeiro encontro estadual de Língua de Sinais; 

2001 – primeiro Seminário Nacional – Surdos: um olhar sobre as práticas em 

educação 

Em 2006 – primeiro curso de Letras Libras a distancia da Universidade Federal de 

Santa Catarina; 

Em 2006, Primeiro Programa Nacional para certificação de proficiência no uso e no 

ensino de Libras e para certificação de proficiência em tradução e interpretação de 

Libras/Língua portuguesa/Libras (PROLIBRAS); 

Em 2009 – primeiro campus Palhoça-Bilíngue do Instituto Federal de Educação, 

Ciências e tecnologia de santa Catarina (IFSC); 

Em 2011 – movimento de Educação Bilíngue para surdos em Brasília. 

 
 

Diante dessas discussões, firmaram-se algumas considerações sobre os docentes e suas 

docências como professores surdos, algumas delas já citadas no item anterior. Contudo, 

registramos alguns pontos ressaltados por Rangel e Stumpf (2012, p.22): 

 

- A política Nacional do MEC – modelo para o instrutor de língua de sinais – prevê 

um profissional capacitado somente para o ensino da língua de sinais na sala de aula 

– um aspecto que continua promovendo a polaridade, inviabilizando a diferença. 
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- Ainda há resistência para contratação de professores surdos em escolas de surdos, 

apesar de os estudos teóricos apontarem que o sujeito surdo precisa do adulto surdo 

para construir sua identidade. 

 

- O professor surdo segue a metodologia do professor ouvinte, contribuindo para que 

o aluno surdo continue na sala de aula com aspectos que tendem a privilegiar a 

“identidade normal” em detrimento da “identidade diferente”. 

 

- Alguns professores surdos se sentem incapazes diante de exigência das escolas. 

 

- Alguns alunos surdos não confiam na capacidade do professor surdo. 

 

- Os surdos que desejam se formar professores frequentam as faculdades de 

pedagogia que seguem exclusivamente o modelo da normalidade. Isso dá 

continuidade ao caráter homogeneizador na formação dos professores. 

 
 

Sabemos que esse discurso ratifica o que ocorre na maioria da sociedade, no entanto, 

muitos paradigmas estão sendo quebrados, conforme já observado anteriormente nos  

discursos de Quadros (2012) e Gesser (2012). Muitos surdos se encontram em espaços sociais 

para se fortalecer politicamente em busca de mais resultados pelos direitos dos surdos e pela 

ratificação de seus valores. O curso letras-libras é um exemplo dessas lutas, pois emerge com 

propostas metodológicas direcionadas a esse fim, além de garantir um status profissional. 

O interessante é que os sujeitos surdos identificam-se pela dificuldade em adquirir  

uma língua oral-auditiva, resultando numa comunicação fundamentada numa língua viso- 

espacial – a LIBRAS. 

 

 LIBRAS – a primeira língua dos surdos 

 

 

Essa língua precisa estar na interação com o outro, compreendendo o mundo e 

procurando novas perspectivas para esse mundo. Fiorin (2013) ressalta isso muito bem, 

quando expressa que a linguagem emerge para que o homem possa perceber o mundo, 

categorizando a realidade, interagindo com o outro, buscando informações e transmitindo-as, 

influenciando com suas opiniões, com seus sentimentos, com suas emoções, a fim de 

fortalecer os laços sociais, identificando-se com o outro “para agir no mundo, mas também 

para criar novas oportunidades”. (p.30). 

Eulália Fernandes (2003), em suas pesquisas, nos apresenta a seguinte definição com 

relação a LIBRAS: “as línguas de sinais são sistemas abstratos de regras gramaticais, naturais 

das comunidades de indivíduos surdos que as utilizam” (p.39). 

Ressalta também Fernandes (2003) que em cada comunidade linguística registram-se 

as distinções próprias de acordo com cada país. No Brasil, nós temos variações dessa língua 
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de sinais entre os estados, havendo ainda uma língua de sinais identificada numa nação 

indígena, como, por exemplo, os índios urubu-kaapor. Claro que os aspectos culturais incidem 

sobre essas variações. 

Gesser (2009) complementa essas informações sobre LIBRAS enfatizando que a 

mesma não é artificial, uma vez que não foi criada para uma comunicação internacional. 

LIBRAS surge naturalmente na comunidade surda que, mesmo em diferentes lugares, a utiliza 

para manter uma interação com os outros, ouvintes ou não. “O esperanto (língua oral) e o 

gestuno (língua de sinais) são exemplos de línguas ‘artificiais” (p.13). 

O que denominamos de L1 detém-se nos conceitos elaborados por Quadros (2004), ou 

seja, remete à língua nativa ou maternal. Dessa forma, a L2 remete ao conhecimento de outra 

língua que não seja a sua materna. Neste sentido, o estudo de LIBRAS pelos graduandos 

universitários utiliza-se dessa terminologia. Nesse caso não se trata de uma língua estrangeira, 

pois esta é geralmente apreendida no espaço formal de uma instituição, um curso, uma 

faculdade etc. 

Os pesquisadores Ellis, 1994; Sharwood-Smith, 1994; Gass &Selinker,  1994; 

Quadros, 1997 identificaram algumas terminologias essenciais ao processo de aprendizado de 

uma segunda língua ou língua alvo. Assim, inserem-se durante essa aprendizagem o momento 

denominado de interlíngua. 

Ocorre no sistema linguístico dos estudantes de uma segunda língua a apresentação de 

elementos autônimos resultantes da primeira língua ou algum elemento linguístico novo o  

qual não foi verificado na primeira língua e também não é encontrado na segunda língua. Esse 

processo pode ser rápido ou duradouro de acordo com a recepção do conteúdo por cada 

graduando. Este graduando possui uma gramática mental. 

Nesse processo de interlíngua pode ocorrer a fossilização de uma regra, de uma forma 

da língua, destacando-se como um desvio da normal da segunda língua. De acordo com os 

autores mencionados acima, a fossilização pode ser minimizada por meio de um 

monitoramento constante pelo estudante. 

Diante do conhecimento linguístico de uma segunda língua, ocorrem ainda o INPUT e 

o INTAKE. O primeiro retrata tudo que está sendo apreendido pelo estudante, remete ao que 

ele escuta e ao que ele vê; enquanto o segundo apresenta-se como parte do aspecto linguístico 

realmente assimilado. O resultado disso emerge no sujeito que se posiciona, tira dúvidas, 

exige retificações ou ratificações do docente, resultando na constituição de um novo aprendiz 

de uma língua. 
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Esse aprendiz mais exigente e temeroso avança e recua durante o processo do ensino e 

do aprendizado de uma segunda língua. Muitas contribuições de pesquisadores como Pizzio, 

Rezende e Quadros direcionados a esse tema destacaram alguns aspectos desse processo, 

conforme texto publicado no material didático do Curso de Letras Libras da Universidade 

Federal da Universidade Federal da Paraíba (FARIAS et al, 2011 ). 

Para o professor, ele amplia seu entendimento diante do conhecimento sendo  

adquirido e desenvolvido no estudante durante a aquisição e uso da segunda língua. Esse 

professor verifica também as habilidades dos alunos de segunda língua. Além disso, ele  

reflete sobre sua própria metodologia a partir do que é expresso e entendido pelo estudante. 

(SCHON, 2000) 

Outro ponto interessante diz respeito à recepção do aprendizado por cada aluno de  

uma segunda língua. Cada um tem suas especificidades. Alguns aprendem rapidamente 

LIBRAS; outros se portam com timidez diante dos desafios. Há uma variação nesse 

aprendizado, inclusive quando os estudantes começam a misturar os gestos com os sinais. 

Quadros e Karnop (2004) destacam em suas pesquisas sobre língua de sinais o mito no 

qual se divulga a originalidade da língua de sinais pela comunicação gestual espontânea 

(p.36). No entanto, o que se percebe, durante as aulas, é a angústia de alguns estudantes em 

desejarem travar uma comunicação entre o grupo, recorrendo assim aos gestos. 

De acordo com Falcão (2007, p.140), os parâmetros de LIBRAS são essenciais, 

durante o aprendizado, quanto à configuração, articulação, movimento, direção, expressão 

corporal e facial. 

As expressões faciais recebem uma tonicidade no aprendizado de LIBRAS, uma vez 

que, de acordo com o contexto, interferem significativamente na comunicação. Elas podem 

estar demonstrando sentimentos ou itens lexicais (KOJIMA; SEGALA, 2008). 

As observações de sala de aula remetem à necessidade do professor ao ensinar uma 

segunda língua manter-se atento às diferenças e, por meio de uma reflexão constante, adequar 

sua didática por meio de estratégias cujo fim é apresentar alternativas que permitam o 

aprendizado ao grupo diversificado (SCHON, 2000). 

Nossa pesquisa foca nas observações de sala de aula como também na entrevista com  

a professora surda na faculdade, ensinando LIBRAS aos estudantes ouvintes de graduação e 

recriando sua prática, semestre a semestre, de acordo com os resultados obtidos pelos 

estudantes de LIBRAS nas graduações de pedagogia e letras. 

Nessas verificações, é necessário pontuar que a luta maior do sujeito surdo professor 

passa pela valorização do que expressa em sua língua. Sua fala gera sentidos marcados pela 
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própria inquietação dos políticos e organizações não governamentais na geração de 

documentos que viabilizassem essa fala. Dessa forma, nosso próximo capítulo focará no 

discurso do sujeito e no entrelaçamento de sentidos originados pelos documentos citados. 
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3. ANÁLISE DE DISCURSO 

 

 

Nossa pesquisa focou-se na entrevista realizada com a professora surda P1, 

observando a construção de sua vida acadêmica, sua prática cotidiana por meio do seu 

discurso. 

Para isso, partilharemos da teoria da análise de discurso, a fim de avaliarmos os 

resultados das ações políticas e históricas desenvolvidas em torno dos surdos e ressaltados no 

discurso da professora investigada. 

A análise de discurso transita pela área da linguística desde a década de sessenta na 

França por meio das pesquisas realizadas por Pêcheux (MAZIÈRE, 2007). Este teórico 

concebe os estudos da linguagem, os quais se firmavam pelos estudos da língua focados em 

sua estrutura. Esse estudo da língua era fechado em si mesmo, em seu sistema, ignorando-se, 

dessa forma, as situações externas a essa estrutura como, por exemplo, a ideologia, a política, 

o sistema econômico, etc. 

A teoria desenvolvida por Pêcheux reúne sujeito e ideologia, gerando uma ampliação 

do objeto de estudo da linguística de Saussure e dos estudos desenvolvidos por Jakobson com 

os formalistas russos (PÊCHEUX, 2006). Os estudos deles se firmaram na relação existente 

na estrutura da língua, num mesmo sistema linguístico. 

Para Saussure (1995), o significado ficava restrito a uma visão binária de oposição, 

possibilitando as investigações da língua de cunho científico. Mas, para a análise do discurso, 

outros elementos são essenciais, conforme expressa Orlandi (1999). 

 

Em conseqüência, não se trabalha, como na linguística, com a língua fechada nela 

mesma, mas com o discurso que é um objeto sócio-histórico, em que o linguístico 

intervém como um pressuposto. Nem se trabalha, por outro lado, com a história e a 

sociedade, como se elas fossem independente do fato que elas mesmas significam. 

(1999, p.16). 

 
 

A contribuição da análise do discurso por meio da história e ideologia emergiu com o 

projeto de Althusser (1980). Em seus estudos, ele identifica uma teoria que identifica as 

ideologias particulares e uma que detecta uma ideologia em geral. Essa identificação 

permitiria a revelação de um mecanismo o qual origina a reprodução das relações de 

produção. Essa reprodução é utilizada para a manutenção das ideologias particulares e sociais. 

Para Althusser (1980), por meio do estudo das práticas das instituições e de seus discursos, 

consegue-se compreender como funciona a ideologia. Ou seja, pela linguagem, é 
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possível verificar o funcionamento da ideologia. Dessa forma, a análise do discurso constrói- 

se pelo estruturalismo e pela história alinhando-se à Psicanálise de Lacan. 

A psicanálise sofre uma mudança com a teoria freudiana e, posteriormente com Lacan, 

ao designar que um significante encaminha-se a outros significantes, gerando muitas vezes 

uma cadeia de significados que se alteram pela descoberta de novos significantes. Estes 

surgem na avaliação do discurso do outro que perpassa pelo discurso de outro e assim por 

diante. Nesse sentido, o sujeito não apresenta um discurso único, mas uma diversidade de 

discursos encaminhados pelos outros, pelas instituições, pelas famílias. É por meio desses 

discursos que o sujeito constitui-se, aprimorando sua identidade. (MUSSALIM, 2011). 

Percebe-se que o sujeito vai constituindo-se pela relação entre o consciente e o 

inconsciente. Nesse sentido, esse sujeito é verificado como uma representação a partir do 

discurso de outros. Essa teoria associada à teoria do estruturalismo a qual se constitui pelo 

critério diferencial encaminhou-se ao critério relacional. Neste observa-se que há um sujeito 

descentralizado o qual se permite pelo critério posicional. Lacan denomina esse critério de 

lugar vazio. Ele localiza-se no inconsciente, na constituição com o outro. No critério 

posicional, emerge o simbólico a fim de marcar a compreensão do outro pelo imaginário 

mantido pelo discurso da família, dos amigos, das autoridades etc. Conforme se verifica na 

expressão de Orlandi (1999, p.20). 

 

a. A língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente autônoma (distinguindo- 

se da Linguística, ela reintroduz a noção de sujeito e de situação na análise da 

linguagem) 

b. A história tem seu real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam sentidos) 

c. O sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da língua e também 

pelo real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam. Isso 

redunda dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia. 

 
 

Na fundação, a análise do discurso reflete sobre o estatuto do sujeito na teoria de 

Lacan, as pesquisas desenvolvidas pela análise do discurso firmam-se numa visão de sujeito 

que expressa opiniões, tomadas de decisões, por meio do que é concebido pelos outros. No 

entanto, ele não percebe essa influência do discurso do outro, uma vez que a ideologia 

promove uma penumbra no momento de suas representações discursivas. Essas 

representações discursivas firmam-se nas conjunturas históricas e sociais. Dessa forma, o 

pesquisador deverá avaliar o discurso, observando o contexto sócio-histórico para a 

verificação da ideologia presente na enunciação. 

Outra contribuição para a análise do discurso emergiu do método de Harris e da teoria 

gerativista de Chomsky. O primeiro explorava a linearidade do discurso por meio da análise 
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do texto; o segundo afirma a existência de um sistema gramatical internalizado o qual já 

possuía regras para a produção de sentenças. (MUSSALIM, 1999, p.117). 

Por outro percurso, emergiu Émile Benveniste, apresentando a teoria da enunciação,  

ao afirmar que o locutor realiza sua enunciação a partir da inscrição de sua posição, de seu 

local no mundo. (BRANDÃO, 2004). Com essa afirmação, Benveniste ressalta a ligação do 

locutor com o enunciado e o mundo, favorecendo uma visão mais ampla para a análise do 

discurso. 

Essa visão permitiu a verificação de rastros delineados na enunciação pelo sujeito e as 

relações de poder existentes por meio desses discursos. Dessa forma, objetivou-se investigar 

os diversos processos de produção e reprodução social efetivado pela linguagem de um poder 

hegemônico. 

Para isso, a AD fundamentou-se em três pontos epistemológicos, já mencionados nas 

páginas anteriores: 

1. Aparelhamento social – estudos do materialismo, segundo Althusser; 

2. O inconsciente – estudos da psicanálise com Lacan; 

3. Língua, estudos do estruturalismo de Saussure. 

As contribuições das pesquisas realizadas por esses autores encaminharam Pêcheux ao 

primeiro período da Análise de Discurso. Nele havia uma máquina discursiva que retratava 

discursos autoritários e partidários. 

Na AD 2, Pêcheux reavaliou alguns conceitos da primeira fase e enfatizou o sujeito 

como não gerador de um discurso original. Foca-se aqui o que se espera que o outro expresse 

a partir do lugar social que ocupa. 

A AD3 focar-se-á no primado do interdiscurso. A linguagem é concebida como 

heterogênea, havendo um cruzamento entre os discursos. Esses discursos permitirão uma 

avaliação sobre a interdiscursividade verificada na superfície do texto como também os 

estudos sobre as expressões que remetem à memória discursiva. 

Nesta terceira fase da análise de discurso, o analista perceberá as heterogeneidades 

discursivas, estudados por Jacqueline Authier-Révuz, com relação à heterogeneidade 

mostrada e heterogeneidade constitutiva. 

Após esse panorama da conjuntura intelectual da análise do discurso, registra-se o que 

teoriza Orlandi (1999) referente à constituição da linguística com as ciências sociais e com a 

filosofia, focando na linguagem como geradora de sentidos e “a linguagem só faz sentido 

porque se inscreve na história.” (p.25) 
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Assim, emergiram as premissas da AD: a) “a língua tem sua própria ordem”; b) “a 

história tem seu real afetado pelo simbólico” e c) “o sujeito da linguagem é descentrado, pois 

[...] funciona pelo inconsciente e pela ideologia” (Ibid, p. 19-20). 

Essa ligação entre a Linguística, Psicanálise e Materialismo Histórico permite 

compreender o objetivo da análise do discurso em Orlandi (1999) . 

 

A análise do discurso visa compreender como os objetos simbólicos produzem 

sentidos, analisando assim os próprios gestos de interpretação que ela considera 

como atos no domínio simbólico, pois eles intervêm no real do sentido. A análise do 

Discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus mecanismos, 

como parte dos processos de significação. Também não procura um sentido 

verdadeiro através de uma chave de interpretação. Não há esta chave, há método, há 

construção de um dispositivo teórico. Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há 

gestos de interpretação que o constituem e que o analista, com seu dispositivo, deve 

ser capaz de compreender. (p.30) 

 
 

Essa teoria permitiu o entendimento da distinção entre inteligibilidade, interpretação e 

compreensão. No primeiro mecanismo de sentido, o inteligível, o analista do discurso fica 

atento ao expresso no enunciado, observando que o mesmo se inscreve com clareza, pois se 

limita ao que foi dito. 

Na interpretação, o analista vai além do que foi dito. Ele procurará outros elementos 

para o sentido. Nesse caso, o co-texto é pesquisado para que seja verificado o sentido como 

também o contexto imediato. 

A compreensão, por sua vez, 

 

 
é saber como um objeto simbólico (enunciado, texto, pintura, música etc) produz 

sentidos. É saber como as interpretações funcionam. Quando se interpreta já se está 

preso a um sentido. A compreensão procura a explicitação dos processos de 

significação presentes no texto e permite que se possam escutar outros sentidos que 

ali estão, compreendendo como eles se constituem. (ORLANDI, 1999, p.25). 

 
 

Nesse papel interpretativo de sentidos, o analista do discurso tem um papel primordial 

em virtude de suas leituras e elucidações diante do objeto a ser analisado. Ele só fará uma 

associação de sentidos se sua leitura histórica social permitir desvelar a compreensão 

necessária para a avaliação do objeto. Como diz Orlandi: “os sentidos não estão só nas 

palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas condições em que eles são 

produzidos, e que não dependem só das intenções do sujeito.” (1999, p. 30) 

É preciso compreender o que está expresso naquele objeto de análise e como é 

compreendido em diversas situações de produções, uma vez que as lembranças do visto, do 

lido,  do  escutado,  do  vivenciado,  são  retomadas,  emergindo  assim  uma  compreensão do 
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sentido significativo, ou seja, há um mecanismo de produção de sentidos. Estes remetem às 

situações e aos sujeitos. 

Esses dispositivos interpretativos encaminham o analista à constitutividade da análise 

do discurso. A análise se estrutura pelos seguintes elementos: o discurso, o sentido, as 

condições de produção, o sujeito, todos se construindo no processo de enunciação. 

Orlandi define o discurso como “palavra em movimento, prática de linguagem” (1999, 

p. 15). A autora distancia-se da definição da língua como um sistema fechado em si mesmo e 

foca os estudos na produção de sentidos, evocados no texto, vivenciados pelo fio da história. 

Além de enfatizar os modos e dinâmicas do texto, conforme segue: 

 

A primeira coisa a se observar é que a análise de discurso não trabalha com a língua 

enquanto um sistema abstrato, mas com a língua no mundo, com maneiras de 

significar, com homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto parte 

de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros de uma determinada 

forma de sociedade. (p.15). 

 
 

As condições de produção do discurso fundam-se nos sujeitos, na situação e na forma 

como a memória é visitada e incluída ou não na produção. De acordo com Orlandi (1999), as 

condições de produção visualizam-se na enunciação do sujeito, ou seja, no contexto imediato; 

como também no contexto sócio-histórico ideológico, num sentido mais amplo. 

A memória, por sua vez, apresenta-se pelo discurso. 

 

 
E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é definido como aquilo 

que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos 

memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorno 

sob a forma do pré-construído, o já dito que está na base do dizível, sustentando  

cada tomada da palavra. (ORLANDI, 1999, p.31). 

 
 

No momento da produção discursiva, ocorre uma convocação à memória. Esta resgata 

os dizeres de outros (políticos, autoridades, professores, médicos, familiares, pastores, padres 

etc). Esses dizeres são apropriados de momentos distantes ou próximos, gerando efeitos de 

sentidos. 

 

O dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas significam 

pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar  também  significam em 

nossas palavras. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou 

controle sobre o modo pelo o qual os sentidos se constituem nele. (1999, p. 33). 
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Para isso, é necessário estar atento às escutas e realizar as leituras. O analista deve 

observar, de acordo com sua experiência de mundo, os aspectos históricos presentificados nas 

condições de produção. Orlandi ressalta que ocorre uma nova prática de leitura. 

 

Essa nova prática de leitura, que é a discursiva, consiste em considerar o que é dito 

em um discurso e o que é dito em outro, o que é dito de um modo e o que é dito de 

outro, procurando escutar o não-dito naquilo que é dito, como uma presença de uma 

ausência necessária. (1999, p.34). 

 
 

Para a estrutura do interdiscurso (a memória do dizer), emergem duas formas de 

esquecimento, de acordo com Pêcheux (2006); uma pela via ideológica e a outra pela via da 

enunciação. 

O primeiro relaciona-se à instância do inconsciente e esse discurso estrutura-se pelo 

resultado do contato do sujeito com as ideologias. O que esse sujeito introduziu permitiu a 

constituição de uma falsa originalidade. Os sentidos são construídos em virtude de uma 

existência anterior de outros discursos. Estes foram apreendidos e esquecidos. No entanto, 

estão lá, no inconsciente, preparados para emergir nos momentos do desejo de dizer. 

 

Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que dizemos quando, na 

realidade, retomamos sentidos pré-existentes. Esse esquecimento reflete o sonho 

adâmico: o de estar na inicial absoluta da linguagem, ser o primeiro homem, dizendo 

as primeiras palavras que significariam apenas e exatamente o que queremos. (1999, 

p.35). 

 
 

O segundo esquecimento remete ao momento da enunciação. O sujeito, ao dizer, 

seleciona determinadas expressões, palavras, maneiras de dizer, renunciando a outras. Essa 

renúncia ressalta um esquecimento denominado de parcial, uma vez que o sujeito acredita 

haver uma realidade no seu dizer que liga o pensamento à coisa. Assim, as palavras já ditas 

vão significando o sujeito. 

Para que haja uma continuidade no processo de significação, os sujeitos utilizam 

palavras já existentes como se elas “já se originassem neles e é assim que os sentidos e 

sujeitos estão sempre em movimento” (ORLANDI, 1999, p.36). 

Em virtude desse movimento constante, o sujeito vivencia os processos de significação 

pela via da paráfrase e da polissemia. A primeira, a paráfrase, apresenta-se como o dizível, 

havendo um apelo à memória para a ratificação do que já foi dito e revisto. A segunda, a 

polissemia, emerge com a diferenciação. Ela gera rupturas nos processos de significação. 
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Esses processos parafrásticos e polissêmicos movimentam a rede de sentidos. Os 

discursos se produzem entre a confirmação dos discursos ditos e do que é produzido pela 

diferenciação. 

Orlandi (1999) ressalta que os discursos não estão acabados, uma vez que a língua é 

submetida ao equívoco e a ideologia emerge num ritual com falhas, resultando num sujeito 

que ao significar, ele mesmo se significa. “É condição de existência dos sujeitos e dos 

sentidos: constituírem-se na relação tensa entre paráfrase e polissemia. Daí dizermos que os 

sentidos e os sujeitos podem ser os outros”. (p. 37). 

Pode-se compreender que o discurso empreendido pelo sujeito ratifica determinados 

sentidos os quais se cristalizaram nas regras sociais, mas os discursos podem ser  

questionados, rompidos, modificados, diferenciados, uma vez que a história e o imaginário 

simbólico permitem um movimento de mudanças. 

Conforme registra Orlandi: 

 

 
Esse jogo entre paráfrase e polissemia atesta o confronto entre o simbólico e o 

político. Todo dizer é ideologicamente marcado. É na língua que a ideologia se 

materializa. Nas palavras dos sujeitos. Como dissemos, o discurso é o lugar do 

trabalho da língua e da ideologia. (p. 38). 

 
 

Verifica-se que, no espaço do discurso, ocorre um embate, um campo de conflitos 

entre os sujeitos, uma vez que as diferenças sociais coexistem. Esses territórios antagônicos 

são marcados pelas ideologias, conforme se observa em Pêcheux (1988): 

 

O Sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc, não existe em 

si mesmo [...] mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas colocadas 

em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras expressões e proposições 

são produzidas. (p.190). 

 
 

Os dizeres margeados pela política e pelo simbólico emergem com o movimento do 

possível, do diferente nas relações sociais empreendidas, produzindo novos sentidos, novos 

significados. Esses novos sentidos se relacionam uns com os outros, conforme ressalta  

Orlandi (1999): “todo discurso é visto como um estado de um processo discursivo mais 

amplo, contínuo. Não há, desse modo, começo absoluto, nem ponto final para o discurso. Um 

dizer tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis.” (p.39) 

No entanto, há o mecanismo de antecipação em que os sujeitos captam o argumento  

do seu interlocutor e conseguem, dessa forma, realinhar o seu próprio argumento no papel de 

convencimento do outro. 
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De acordo com a posição do sujeito, do seu espaço como autor do seu discurso, ele se 

prevalece do mecanismo de antecipação e assim, do discurso de autoridade, ele detém o poder 

na relação de forças argumentativas, fazendo prevalecer o seu efeito de sentido. 

Esse mecanismo de antecipação, como as relações de forças e a de sentidos, Orlandi 

(1999) denomina de formações imaginárias. 

 

Não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal, isto é, como são 

inscritos na sociedade, e que poderiam ser sociologicamente descritos, que 

funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de projeções. São essas 

projeções que permitem passar das situações empíricas, os lugares do sujeito, para as 

posições dos sujeitos no discurso. Essa é a distinção entre lugar e posição. (p. 40). 

 
 

Que posição, numa instituição, os sujeitos ocupam e como são representados pelo 

imaginário: a posição do locutor, a posição do interlocutor? 

Pêcheux (2006) denomina isso de jogo de imagens de um discurso. O locutor ocupa 

uma posição que realiza uma significação no interlocutor, dependendo da posição que esse 

interlocutor ocupa no meio social. 

Orlandi (1999) ressalta essa relação discursiva ao informar que: 

 

 
Na relação discursiva, são as imagens que constituem as diferentes posições. E isto 

se faz de tal modo que o que funciona no discurso não é operário visto 

empiricamente, mas o operário enquanto posição discursiva produzida pelas 

formações imaginárias. (p. 41). 

 
 

Partindo dessa imagem de relação discursiva, confirma-se assim que o sentido não se 

apresenta por si mesmo. O sentido caracteriza-se pelas posições ideológicas do sujeito no 

momento histórico em que o discurso se produz. Assim as palavras utilizadas por um sujeito 

de uma determinada posição, provavelmente, seriam ignoradas por outro sujeito numa outra 

posição social. A hierarquização social do sujeito também partilhará da relação de poder 

alimentada pelo imaginário e materializada pelo funcionamento da linguagem. 

O funcionamento do discurso possibilita a compreensão da produção de sentidos. O 

analista avalia a produção de sentidos relacionada à ideologia, percebendo a regularidade que 

ocorre no momento da produção. 

 

As formações discursivas podem ser vistas como regionalizações do interdiscurso, 

configurações específicas dos discursos em suas relações. O interdiscurso 

disponibiliza dizeres, determinado pelo já-dito, aquilo que constitui uma formação 

discursiva em relação a outra. Dizer que a palavra significa em relação a outras, é 

afirmar essa articulação de formações discursivas dominadas pelo  interdiscurso  e 

sua objetividade material contraditória. (Ibid. p.44). 
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As formações discursivas se inscrevem em momentos diferentes, gerando sentidos 

diferentes, muita vezes, para a mesma palavra. Isso ocorre em virtude do que Orlandi (1999) 

atribui à metáfora. Ela não emerge como uma figura de linguagem, mas ela assume outros 

sentidos transferidos para significar. 

E para significar, o sujeito apoia-se nas ideologias. De acordo com Pêcheux (1988), 

 

 
a materialidade concreta da instância ideológica existe sob a forma de formações 

ideológicas, que, ao mesmo tempo, possuem um caráter ‘regional’ e comportam 

posições de classe”. Isto quer dizer que na luta de classes, não há “posições de classe 

que existam de modo abstrato e que sejam aplicadas aos diferentes ‘objetos’ 

ideológicos regionais das situações concretas. ( p.146). 

 
 

O sujeito acredita estar formulando discursos por sua livre ação, sem a interferência 

externa, no entanto é observado aqui um assujeitamento ideológico que viabiliza essa crença. 

Esse sujeito entra no espaço do sujeito do discurso ou sujeito ideológico, conforme Pêcheux 

(1988): 

 

se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina 

(isto é, na qual ele é constituído como sujeito): essa identificação, fundadora de 

unidade (imaginária) do sujeito apóia-se no fato de que elementos do interdiscurso 

(...), são re-inscritos no discurso do próprio sujeito. ( p.163). 

 
 

Assim, o trabalho apresentado pela ideologia remete à produção de evidências que 

situem o sujeito na relação imaginária com suas ações materiais de existência. Isso é o que 

expressa Orlandi (1999). 

 

São essas evidências que dão aos sujeitos a realidade como sistema de significações 

percebidas, experimentadas. Essas evidências funcionam pelos chamados 

“esquecimentos”, que referimos anteriormente. Isso se dá de tal modo que a 

subordinação-assujeitamento se realiza sob a forma da autonomia, como um interior 

sem exterior, esfumando-se a determinação do real (do interdiscurso), pelo modo 

mesmo como funciona, (, p.47). 

 
 

Para que se produzam sentidos, a ideologia emerge na relação do sujeito com a língua 

e com a história. Esse sujeito acaba sendo submetido à língua e à história, pois sem o 

simbólico, ele não se constitui. Ou seja, para se constituir, ele se submete ou não se produz 

sentidos. É preciso pontuar também que o trabalho ideológico funciona pela via da memória e 

do esquecimento do sujeito, conforme expressa Orlandi (1999). 
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Ideologia não se define como o conjunto de representações, nem muito menos como 

ocultação de realidade. Ela é uma prática significativa; sendo necessidade da 

interpretação, não é consciente – ela é efeito da relação do sujeito com a língua e 

com a história em sua relação necessária, para que se signifique. ( p.48). 

 
 

O discurso existe na exterioridade do linguístico, ou seja, no social, por meio de uma 

relação sócio-histórico-ideológico. Em virtude disso, há as oposições decorrentes dos diversos 

discursos representativos de classes sociais onde o sujeito se inscreve para dizer isso e não 

aquilo. 

O sujeito do discurso, conforme expressa Pêcheux (1988), não é vazio. Ele acredita 

determinar o que diz, mas é determinado pela exterioridade na produção de sentidos. Pêcheux 

denomina de forma-sujeito ou sujeito do saber de uma determinada formação discursiva. A 

formação-sujeito tende a absorver-esquecer o interdiscurso no intradiscurso, isto é, ela simula 

o interdiscurso no intradiscurso, de modo que o interdiscurso aparece como o puro ‘já-dito’ do 

intradiscurso, no qual ele se articula como co-referência. 

Essa incorporação e dissimulação direcionam a um efeito, pois evidencia o imaginário. 

Ocorre um caráter ilusório nesse sujeito. É nesse sentido que se sustenta a literalidade na 

situação linguística. 

Orlandi (1999) orienta o analista do discurso quanto à noção de literalidade,   expondo 

que 
 

 

É uma construção que o analista deve considerar em relação ao processo discursivo 

com suas condições. Se a ilusão do sentido literal – ou do efeito referencial, que 

representa a relação imanente entre palavra e coisa, considerando que as estratégias 

retóricas, ‘manobras’ estilísticas não são constitutivas da representação da realidade 

determinada pelos sentidos de um discurso faz o sujeito ter a impressão de 

transparência é tarefa do analista do discurso expor o olhar leitor à opacidade do 

texto. (p.52). 

 
 

Dessa forma, a linguagem apresenta-se como incompleta. Os sentidos e os próprios 

sujeitos vão constituindo-se assim pela relação, pela falta, pela movimentação, pela ruptura, 

pelo que o mundo diz, pelas suas experiências e pela sua memória discursiva. 

Lembrando que a memória discursiva, para Pêcheux (2010), não se atém ao sentido 

psicológico nem ao individual. 

 

Mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em 

práticas, e da memória construída do historiador. O risco evocado de uma  

vizinhança flexível de mundos paralelos se deve de fato à diversidade das condições 

supostas com essa inscrição: é a dificuldade – com a qual é preciso um dia se 

confrontar – de um campo de pesquisas que vai da referência explícita e produtiva à 

linguística, até tudo que toca as disciplinas de interpretação: logo a ordem da  língua 
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e da discursividade, a da linguagem, a da significância (Barthes), do simbólico e da 

simbolização. (p. 50). 

 
 

Charaudeau (2012) também colabora com esse conceito de memória discursiva  

quando foca em dois pontos: textualidade e história. (p.326) Esses autores exploram uma 

memória que enuncia o já-dito. 

Nesse sentido, Orlandi (2003) ressalta que “o interdiscurso é todo o conjunto de 

formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos” (p. 33). A autora utiliza o 

termo gestos de interpretação. Em interpretação como autoria, leitura e efeitos do trabalho 

simbólico, orienta o analista do discurso a verificar qual o dispositivo teórico a ser utilizado 

para não se deixar focar no dispositivo ideológico. 

O dispositivo teórico prima pelos mecanismos de funcionamento do discurso, já 

mencionados neste capítulo, como sujeito, discurso, interdiscurso, formação discursiva e 

formação ideológica. 

É na posição de analista que se perceberá esses mecanismos atuantes na leitura de 

discursos articulados entre o simbólico e o político, a partir do nosso objeto específico para 

avaliação, o discurso de uma professora surda na faculdade, ministrando aulas de LIBRAS a 

ouvintes do curso de letras e pedagogia. 

O processo de análise iniciar-se-á por esse corpus, passando pelo processo discursivo  

e identificando a ideologia. É preciso verificar porque o sujeito diz x e não y. Para isso, 

recorrer-se-á aos discursos de poder sobre o sujeito surdo e o sujeito professor surdo. 

Na continuidade da análise, o analista verificará a historicidade do texto, ressaltando- 

se a relação simbólica nas relações de poder. 

Assim, é preciso compreender a produção de sentidos identificada no discurso para o 

entendimento da discursividade que ele possui. De acordo com Orlandi (1999), considera-se 

que a melhor maneira de atender à questão da constituição do corpus é construir montagens 

discursivas que obedeçam a critérios que decorrem de princípios teóricos da análise de 

discurso, face aos objetivos da análise. (p. 63). 

É na base da análise que a relação entre o simbólico e o político emergirá, uma vez  

que não há discurso neutro, já que todos os discursos estão contaminados pelos discursos dos 

outros, quer no momento presente, quer no momento passado. O sujeito não consegue 

visualizar que sua formação discursiva perpassa pela presença de outras ideias, de outras 

argumentações. 

Para essa investigação, identificou-se a escolha metodológica a qual será descrita no 

próximo capítulo. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

O objetivo geral desta tese remete a identificar na fala de uma professora surda o 

interdiscurso marcado pelas autoridades políticas, educacionais e maternais nas firmações de 

leis, abordagens de ensino e orientações cujo fim remete ao processo de inclusão nas 

instituições acadêmicas. Para isso, selecionou-se o estudo de caso por essa metodologia 

absorver o modelo necessário a análise proposta pela pesquisadora. 

 

 Um estudo de caso 

 

 

De acordo com Gil (2009), o estudo de caso define-se por constituir-se como “uma das 

muitas modalidades de delineamento. Trata-se, pois, de um dos diversos modelos propostos 

para produção de conhecimento num campo específico, assim como também o são o 

experimento e o levantamento”. (2009, p.05). 

 

 Tipo de pesquisa 

 

 

A partir da década de 70, os pesquisadores valorizaram esse tipo de pesquisa, sendo a 

mesma fluente no campo das ciências sociais, principalmente em educação, ciências sociais e 

administração. 

Essa pesquisa permite ao pesquisador uma diversidade de instrumentalização que 

favorece uma profundidade de investigação após a coleta dos dados. Um dos aspectos 

possíveis é a observação do contexto em que emerge o fenômeno. 

Outro aspecto caracterizado deste tipo de estudo é o fato de o pesquisador ser flexível 

em sua coleta de dados. Essa característica viabiliza o desenvolvimento de novas pesquisas, 

uma vez que, segundo Gil (2009), “os estudos de caso nem sempre são conclusivos.” (p.16). 

Essa situação permite o entendimento do processo de modificação na situação investigada, 

além de permitir uma verificação para as subjetividades dos participantes da coleta de dados. 

Evidentemente que essa situação emerge de uma complexidade na análise dos dados, exigindo 

do pesquisador uma atenção nos momentos de interpretação e redação dos dados coletados, 

conforme descreve Gil. 

 

Os estudos de caso exigem a participação do pesquisador em todas as etapas do 

processo, desde o planejamento até á análise e interpretação dos dados. Assim, 

exige-se  do  pesquisador  competência  para  planejar  a  pesquisa,  para     conduzir 
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entrevistas e observações, para analisar e interpretar dados e para redigir o relatório 

da pesquisa. (Ibid, p.19). 

 

É preciso pontuar que a pesquisa quantitativa é mais utilizada pelos investigadores, 

principalmente no aspecto etnográfico e fenomenológico. Já o estudo de caso apresenta-se 

como uma pesquisa apropriada quando não há modalidades com experimentos e 

levantamentos. 

Nesta pesquisa, por exemplo, foram investigadas as atividades planejadas e aplicadas 

em salas de aula por uma professora surda para estudantes ouvintes. Essa verificação, pela sua 

própria descrição, possibilita o estudo de um processo em desenvolvimento, pouco 

experienciado, uma vez que, conforme já expresso nos capítulos iniciais desta tese, há poucos 

docentes surdos no meio acadêmico. 

Essa escolha ressalta um pesquisador, segundo Yin (2005) enfoca em seu livro, 

treinado para saber extrair as informações necessárias à sua coleta de dados. Dessa forma, o 

pesquisador planeja suas entrevistas, contata os participantes anteriormente, explicita o 

objetivo da análise, organiza o material a ser utilizado antes da pesquisa e procura realizar 

alguns estudos de caso-piloto. Este último viabiliza a identificação de alguns problemas, 

podendo ser, os mesmos, evitados durante o estudo de caso. 

A partir dessas competências e conforme expressa Gil (2009), num delineamento 

interparadigmático (p.45), o objetivo de nossa pesquisa visa compreender o processo de 

construção da prática docente de uma professora surda. 

Para desenvolver a pesquisa e alcançar o objetivo firmado, utilizou-se uma 

classificação baseada na descrição e explicação do caso. Uma vez que há poucos casos de 

professores surdos ensinando LIBRAS a ouvintes, procurou-se um estudo de caso único, ou 

seja, intrínseco, conforme expressa Gil (2009): “No estudo de caso intrínseco, o pesquisador 

estuda o caso em virtude de seu interesse em conhecê-lo melhor” (p.53). 

A qualidade da pesquisa exige as técnicas de coleta de dados diversificadas, sendo 

evidenciadas, nesta investigação, a observação, a entrevista (aberta ou estruturada) e os 

documentos necessários à melhor compreensão do estudo. 

Esses informes permitem a apresentação do fenômeno investigado, conforme se 

observará a seguir. 
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 O cenário da pesquisa 

 

 

Este estudo foi encaminhado a partir dos documentos oficiais e informais da faculdade 

de Ciências Humanas de Olinda, como o Plano de Desenvolvimento Institucional dos anos de 

2002 até 2016, como também os planos de curso das disciplinas ministradas pela docente de 

LIBRAS, além dos artigos do Informativo/FACHO – Faculdade de Ciências Humanas de 

Olinda. 

Selecionamos esta instituição em virtude de a mesma ter sido uma das pioneiras a 

incluir em seu quadro de discentes estudantes surdos e não surdos, numa prática de ensino 

bilíngue, com LIBRAS e a língua portuguesa, conforme registrado por Norma Maciel no 

periódico da Faculdade, de janeiro/fevereiro de 2003. 

 

A Faculdade de Ciências Humanas de Olinda iniciou uma nova missão este 

semestre. Numa iniciativa pioneira no estado, a FACHO incluiu pessoas com 

deficiência auditiva na turma regular do curso de pedagogia. Entre os 45 alunos da 

turma, 10 são surdos. (2003, p.1). 

 
 

Outro aspecto interessante de ações inclusivas nessa instituição foi a implantação de 

uma escolinha direcionada às crianças surdas, total ou parcial, em 1996. A escola atendeu 

crianças, cerca de trinta na faixa etária entre três e quinze anos de idade. Estas eram 

direcionadas a três salas de aula: educação infantil, alfabetização e classe especial. 

(SAMPAIO, set/out, 2001). Segundo essa autora (2003): 

 

São treinados a ler com compreensão e adquirir confiança e segurança para a 

comunicação, tanto na língua oral como na língua de sinais, sabendo-se surdo e 

vendo-se surdo; posicionando-se como diferente, porém como pessoa, com tudo a 

que tem direito, inclusive acesso à informação e à integração em escolas  

particulares, estaduais e municipais, e ao aprendizado junto com a maioria 

linguística, da língua oral e escrita (Língua portuguesa). (p.2). 

 
 

Ela também inovou com suportes de apoio a esses estudantes, como, por exemplo, o 

telefone para surdos, um dos aparelhos raros instalados para que os estudantes tivessem uma 

comunicação externa e interna no meio acadêmico. 

Além disso, a faculdade selecionou de seu próprio quadro de estudantes formados a 

professora surda para ministrar aulas de LIBRAS. Essa ação demonstra o respeito evidenciado 

pelos gestores da instituição pelos graduados de seu próprio quadro de estudantes. 

Para principiar a descrição da pesquisa realizada na Faculdade de Ciências Humanas 

de Olinda – FACHO é necessário destacar alguns pontos importantes do processo de inclusão, 
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uma vez que o ensino/aprendizagem de LIBRAS nos cursos de graduação é um processo 

recente. Para obter informações sobre esse processo, procurou-se a instituição a fim de 

conhecer a história da implantação do curso. 

A Faculdade de Ciências Humanas de Olinda institui-se em 16 de janeiro de 1973. Ela 

tem como missão a “valorizar o homem como pessoa, dotado de potencialidades, mas que 

necessita de oportunidades e estímulos para desenvolvê-las”. (PDI, p. 9) 

Ela não possui fins lucrativos, pois é mantida pela entidade beneditina. Dessa forma, 

procura sempre prestar serviços aos bairros adjacentes, como por exemplo, a implantação da 

escolinha para surdos, atendimentos na clínica da própria faculdade. 

O discurso de evangelização mantém-se vivo pelas ações da Associação Instrutora 

Missionária no comando da manutenção da instituição, sem, contudo, haver qualquer situação 

de desrespeito aos participantes da comunidade fachiana quanto à identificação de outros 

segmentos religiosos. 

O território estrutural da faculdade apresenta um campus de 17.315 m² e uma área 

edificada de 11.349 m², localizada na Rodovia PE-15, em Ouro Preto, Olinda. Ela se encontra 

hoje com 1200 pessoas matriculadas nos cursos de graduação em Letras, Pedagogia, 

Psicologia, Enfermagem e Turismo, além de cursos de pós-graduação. 

As instalações das salas são apropriadas em tamanho, são climatizadas, com recursos 

multimídia e informatizadas, favorecendo as atividades das aulas com qualidade. Possui cerca 

de 85 docentes e 55 funcionários que atuam no desenvolvimento interdimensional do ser 

humano, conforme registro no Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade (2012 a 

2016, p.74). 

É necessário pontuar que os docentes da faculdade ainda dispõem de uma estrutura de 

laboratórios de informática, auditórios, capela, biblioteca, cantina, copiadora, livraria, 

estacionamento, brinquedoteca, para dar um suporte técnico e pedagógico aos docentes e aos 

estudantes. Além disso, há uma preocupação com a interdimensionalidade do ser humano, 

direcionando a instituição à constituição do coral da faculdade, monitorias de língua 

portuguesa, língua inglesa, LIBRAS, entre outros, como também um estímulo à iniciação 

científica tanto ao discente como ao docente. (p.75,76). 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (2002, p.41), ratificado na 

oralidade da representante do Instituto superior de Educação, a professora Maria Luísa 

Maranhão, a faculdade detectou a necessidade de introduzir uma educação especial, após a 

promulgação da lei 9394/96 cujo artigo 58 e seus parágrafos fortaleciam os atendimentos 

especializados aos estudantes da instituição. 
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Além disso, os princípios norteadores da faculdade destacam-se pela visão cristã da 

pessoa, a formação do cidadão, há o compromisso com a qualidade acadêmica, a 

responsabilidade social com o outro. (2002, p.2). 

Por essas reflexões, em 1976, implantou-se o curso de pedagogia com a habilitação na 

educação especial deficiente auditivo, ressaltando-se o perfil traçado para esse profissional: 

um profissional habilitado para uma estratégia pedagógica transformadora cujo foco é a 

quebra de preconceitos e o fortalecimento da inclusão social. (2002, p.41). 

Diante desses fatores, a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda emergiu como uma 

instituição séria e preocupada com a formação dos graduandos, principalmente com os 

resultados dos mesmos no momento da conclusão do curso. 

No Plano de Desenvolvimento da Instituição registra-se o perfil do profissional de 

pedagogia nessa trajetória acadêmica (2002). 

 

O curso de Pedagogia, tendo como base docência, forma profissionais que podem 

atuar na gestão escolar e no atendimento a alunos portadores de necessidades 

especiais, a partir dos conteúdos gerais e específicos que compõem a sua estrutura 

curricular. 

 

A licenciatura Plena em Pedagogia, Habilitação em Magistério/Administração 

Escolar e Educação Especial – Deficiente Auditivo, objetiva a formação de 

educadores – profissionais preparados para o trabalho pedagógico, dando ênfase a 

sua atuação como professor – aquele que participa da organização geral da escola e 

do exercício do ensinar. 

 

Esquematizando-se o perfil desejado tem-se: 

Perfil Geral 

Profissional habilitado a atuar no ensino das disciplinas de formação pedagógica do 

nível médio, na modalidade normal, tendo a docência como base de sua identidade 

profissional; conhecimento estrutural, organizacional e cultural da realidade 

educacional brasileira; preparo técnico-pedagógico subsidiado por princípios sócio- 

histórico, filosófico e comprometimento com transformações sociais necessárias. 

 

Perfil quanto às habilitações: 

 

ADMINISTRAÇÃO – Profissional preparado para realizar o trabalho pedagógico 

compreendido como exercício da organização e gestão escolar numa perspectiva 

transformadora. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL- Profissional preparado com conhecimentos e técnicas 

específicas para atender aos educandos com necessidades especiais (deficiência na 

áudio-comunicação) sendo habilitado para exercer um trabalho numa perspectiva 

transformadora, desmistificando preconceitos existentes e buscando cada vez mais a 

inclusão no processo educativo. (p. 41 – 42). 
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A professora de LIBRAS que, por meio de seus discursos, compõe o corpus deste 

estudo foi oriunda dessa instituição, compartilhando uma educação cuja habilitação amplia-se 

à educação especial. 

Para a coleta dos dados para a entrevista, o período de construção dos mesmos deu-se 

durante as aulas desenvolvidas pela docente de LIBRAS, compreendido entre julho de 2011 a 

dezembro de 2013. Neste período, observamos as aulas da professora conforme descrição a 

seguir. 

 

 Participantes 

 

 

A pesquisa fundamental para este estudo contou com a participação voluntária da 

professora de LIBRAS a qual denominamos de P1. Ela tem 31 anos, seus pais são ouvintes, 

LIBRAS é sua primeira língua. Contamos também com a cooperação da intérprete funcionária 

da instituição a qual denominamos de P2. 

A professora de LIBRAS P1 foi graduada pela Faculdade de Ciências Humanas de 

Olinda, no curso de pedagogia no ano de 2006. No informativo da Instituição, do trimestre 

janeiro/fevereiro/março de 2007, consta a aprovação da mesma no 1º exame nacional de 

Proficiência em LIBRAS promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina. (p.02). 

Consta também no periódico do trimestre outubro/novembro/dezembro do ano de 

2007, o texto de congratulações aos graduados surdos que foram aprovados no exame 

nacional de certificação na LIBRAS. (p.02). 

Verifica-se, dessa forma, a atuação da docente na sua valorização profissional. Esse 

comprometimento com o conhecimento remete à preocupação com o processo de ensino e a 

aprendizagem dos estudantes, que se concretizará ou não na análise dos dados mencionados 

na próxima subseção. 

A intérprete, denominada P2, é funcionária da FACHO há dez anos. Suas atividades 

são desenvolvidas na secretaria da faculdade. Ela realizou com outros funcionários o curso de 

LIBRAS e dedicou-se ao aprendizado da língua. Ela acompanhou a professora P1 durante os 

cursos direcionados à comunidade circunvizinha, como também nas aulas de LIBRAS 

direcionadas aos estudantes de letras e pedagogia da FACHO. 
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 Instrumento e procedimento de constituição dos dados 

 

 

Registramos na subseção cenário da pesquisa o espaço acadêmico da Faculdade de 

Ciências Humanas de Olinda onde contatamos e observamos as aulas da professora de 

LIBRAS. 

Os dados que serão analisados emergiram da entrevista realizada com a professora de 

LIBRAS. Esta entrevista foi elaborada a partir das observações em dois anos das aulas 

desenvolvidas pela professora com a comunidade fachiana como também das observações das 

aulas empreendidas com os graduandos de letras e pedagogia. A entrevista foi filmada e 

traduzida pela funcionária da faculdade de Ciências Humanas de Olinda, P2. A professora leu 

e respondeu às perguntas em LIBRAS. Para a leitura e informação em língua portuguesa, 

contamos com o apoio da professora P2. Assim, o instrumento utilizado na pesquisa foi uma 

entrevista realizada em apenas um encontro, em sessão individual, estruturada e composta por 

vinte e três questões. 

Antes de realizar a entrevista com a professora de LIBRAS P1, a pesquisadora 

abordou-a sobre a possibilidade de observar as aulas ministradas pela mesma nos cursos de 

pedagogia e letras, como também de assistir às aulas proferidas aos sábados as quais são 

direcionadas aos estudantes da faculdade e adjacências, tendo autorização para as 

observações. 

Neste caso, em 2011, 2012 e 2013, a pesquisadora observou o ensino de LIBRAS 

desenvolvido pela professora nos cursos aos sábados e durante a semana, nos horários 

previstos na grade horária do primeiro período de pedagogia e letras. 

O primeiro grupo de observação principiou em fevereiro até maio de 2011, com uma 

carga horária de 48 horas, aos sábados, no horário da manhã, com o curso básico  

desenvolvido para a comunidade circunvizinha. A professora denominada de P1 entregou  

uma apostila a cada estudante. Os estudantes de LIBRAS são adultos oriundos de diversas 

profissões como professor, comerciários, administradora, dona de casa, recepcionistas, 

atendentes hospitalares. 

A apostila possui 132 páginas. Ela foi dividida para as aulas do básico no 1º semestre e 

no 2º semestre. Ela apresenta informes sobre a comunidade surda como a lei 10436, informes 

sobre surdez, o sujeito surdo, sobre LIBRAS e expressões corporais. 

A cada sábado, a professora possibilitava o acréscimo do conhecimento de 

vocabulários em LIBRAS. A docente P1 apresentou o alfabeto manual, números, valores 

monetários.   Para complementação das atividades, a professora P1 possibilitava um    diálogo 
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entre os estudantes, estimulando-os à criação de uma conversa focada no vocabulário 

apreendido. Assim a temática envolvendo saudações e cumprimentos inicialmente eram 

constantes. 

As classes gramaticais eram exercitadas no aprendizado do vocabulário. Por exemplo, 

os advérbios eram inseridos nos diálogos e assim os estudantes primavam pelos sentidos 

evocados pelos advérbios nos roteiros das conversas rápidas ou nas pequenas histórias. 

Outro aspecto verificado durante as aulas remete às temáticas dos dias comemorativos 

como também os costumes do cotidiano nos ambientes do lar, trabalho, escola e igreja.. Para 

isso, uma gama de vocabulário era apresentada para a ampliação do vocabulário como 

também pequenos textos para a interpretação dos estudantes. 

No próximo encontro, firmado entre os meses de junho a setembro de 2011, inicou-se 

com um poema. Esse gênero gerou uma inquietação a princípio nos estudantes por apresentar 

palavras subjetivas, fazendo com que cada estudante interpretasse as metáforas, mas tornou-se 

um desafio ao grupo. A cada encontro inseriu-se músicas, cruzadas, pequenas dramatizações. 

O grupo foi avaliado a partir da apresentação de uma música em LIBRAS. 

Para as atividades com ludicidade, a professora P1 explorou os gêneros do caça- 

palavras, a tabuada em LIBRAS, tabuada de multiplicação em alfabeto manual, atividades 

com as horas, dramaticidade de pequenos textos criados pelos aluno e a drmaticidades das 

histórias infantis. 

O curso Intermediário iniciou no dia 05 de novembro de 2011 e estendeu-se até 14 de 

abril de 2012. Nesta etapa, houve uma diversidade de atividades focadas na expressão  

corporal com a criação de diálogos dramatizados em torno dos vocabulários apreendidos pelo 

grupo. 

Foram introduzidos temas relativos aos espaços exteriores. Dessa forma, debates sobre 

a fauna e a flora e sua diversidade, os direitos dos idosos, os comércios locais. Atividades com 

os contos infantis. 

Além das observações aos sábados, acompanharam-se as aulas empreendidas com os 

graduandos de letras e pedagogia. 

Essas observações viabilizaram a construção das perguntas mencionadas na entrevista 

conforme roteiro destacado, salientando-se, contudo, que algumas perguntas foram elaboradas 

durante a gravação da entrevista, em virtude da necessidade de extrair mais dados para a 

análise do trajeto pedagógico trilhado pela professora de LIBRAS P1. 

Registramos ainda que a organização da entrevista, de acordo com os temas  

destacados a seguir. Encaminhou-se pela análise qualitativa dos conteúdos. 
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Dessa forma, os temas criados abaixo emergiram para investigar a construção de uma 

identidade profissional cuja origem remete aos primeiros conhecimentos da infância, no seio 

familiar persegue o aprendizado acadêmico nos ensinos fundamental, médio e na graduação, 

como também se revela na interação com o outro, no caso desta investigação, os demais 

professores, graduandos ouvintes e intérpretes: 

1. Dados individuais; 

2. O conhecimento adquirido pela professora nos espaços informais, não 

institucionais; 

3. O aprendizado adquirido pela professora no ambiente institucional; 

4. A vivência profissional agora focada na experiência profissional como professora 

de LIBRAS para ouvintes. 

 

 Roteiro para a entrevista 

 

 

Data: 26.12.2014 – horário: 14h25m 

Local: sala dos professores da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda – FACHO 

 

 

1. Gostaríamos de saber algumas informações sobre você. Por exemplo, qual o seu 

nome completo, sua idade, onde reside. 

2. Você é surda desde o nascimento. Essa surdez é profunda? 

3. Você faz leitura labial? 

4. Você aprendeu LIBRAS com a família? 

5. Ao entrar na escola, havia diálogos com os seus colegas e professores? 

6. Nesse período, você tinha amigos? 

7. Você se lembra de seus professores do fundamental I e II? 

8. Alguma prática pedagógica desses professores foi selecionada por você para o seu 

fazer pedagógico hoje? 

9. Durante o seu aprendizado na faculdade, houve um período ou dois para estágio. 

Onde você estagiou? Como foi esse momento? 

10. Você teve alguma dificuldade no estágio ao ministrar a prática com os alunos? Se 

sim, quais? 

11. Como você se introduziu na FACHO? 

12. Ao saber que era a primeira professora surda a ensinar aos graduandos ouvintes na 

FACHO, você procurou algum parâmetro para a construção de seu plano de curso? 
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13. No primeiro ano, em 2011, você era acompanhada pela intérprete denominada aqui 

de P2. Ela explicava como seria toda a dinâmica da aula, explicava o que era  a 

surdez, narrava a trajetória dos surdos e as leis que permeavam os direitos dos 

mesmos. Você se dedicava em introduzir vocabulários. Você teve dificuldades 

nesses primeiros anos de ensino? 

14. No segundo ano, em 2012, você introduziu uma música, amigos para sempre, que 

foi ensaiada pelos estudantes em LIBRAS e abriu o seminário temático da  

FACHO cuja temática era a educação especial. Por que você utilizou essa  

estratégia para ensino de LIBRAS? 

15. A partir de 2012, observamos alguns gêneros textuais inseridos em sua prática 

pedagógica, como por exemplo: poemas, pequenas narrativas. Essas atividades 

desenvolveram o aprendizado das suas turmas? 

16. Como foi a proposta pedagógica com a contação de histórias infantis como 

Chapeuzinho Vermelho, Os três porquinhos? 

17. Verificamos que alguns exercícios criados por você como a tabuada em LIBRAS 

explorava as quatro operações matemáticas. Por que você introduziu essa atividade 

no seu fazer pedagógico? 

18. Outro aspecto observado, durante 2013, foram as questões de “Responda rápido 

em LIBRAS”, durante alguns momentos da aula. Elas procuraram ratificar o 

aprendizado do estudante. Você pode destacar os aspectos positivos dessa 

atividade pedagógica? 

19. Em 2013, as músicas ficaram mais constantes em suas aulas. Essa inclusão ocorreu 

também pela necessidade de mudança nas estratégias pedagógicas? 

20. Você utilizou muitas cruzadinhas em suas aulas. Esse gênero emergiu de suas 

experiências como leitora? 

21. Você participou de uma banca examinadora da graduação. Como você observou 

essa nova experiência educacional? 

22. Retornando ao seu primeiro dia de aula como professora: como você se 

apresentaria aos estudantes de LIBRAS? 

23. E hoje, como você se apresentaria à comunidade fachiana? 
 

 

 

A seguir transcrevem-se as respostas fornecidas pela professora P1 às questões 

registradas de 01 a 23. 
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RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DIRECIONADAS À PROFESSORA P1 – MEDIADA PELA 

INTÉRPRETE P2 

 

1. P1 – Meu nome é Primavera. Minha idade 31 anos. Moro em Paulista, Artur Lundgren 

 

 

2. P1. Nasceu ouvinte e depois com um ano de idade uma vez uma pneumonia provocou 

a surdez dela. A surdez dela não é profunda, é severa. 

 
 

3. Faz leitura labial, depende da pessoa com quem se fala porque tem gente que fala 

articuladamente com a boca aberta e tem outros que falam com a boca fechada e as 

vezes dificulta. 

 
 

4. Aprendeu libras com os amigos não foi com a família. Só leitura labial, mímica a 

educação doméstica em si. A compreensão doméstica. 

 

5. P1- Ela foi pra uma escola que só tinha ouvintes. Depois ela encontrou uma escola de 

inclusão onde nessa escola de inclusão aprendia libras e a falar como. 

 

6. Aprendeu Libras com 5 anos. Depois foi transferida com nove anos para outra escola 

pra surdos com nove anos. Só surdos lá a professora sabia libras e ensinava e foi 

evoluindo a comunicação e aprendendo com os amigos e professores também. 

 

7. Lembra de professores que ensinavam 1ª, 2ª, 3ª,4ª, 5ª, 6ª até o 9º ano. Ela ensinava, 

mostrava todas as figuras. Ensinava e fazia com que pudesse entender as letras, as 

palavras. Pra poder ser escrita. 

 

8. Quando pequena estudara com a professora. Ela não ensinava da mesma forma que 

aprendeu quando criança. Que antes diferente a metodologia de hoje. Era inteiramente 

diferente. Ela pesquisou. Foi a palestras. Percebia pessoas que entendiam e  

começavam a escrever. Dessas palestras amigos também professores que já percebiam 

a escrita faziam uma troca de experiências que eles tinham no curso de pedagogia. 
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9. - Que o período de estágio...que tinha uma escola de surdos aqui. Então o estágio dela 

foi todo nessa escola de surdos que tinha a coordenadora e os professores e ela fazia 

estágio aqui na escola de surdos na própria instituição. 

 

10. Que Era difícil aprender. As crianças. Pra organizar, pra que as crianças pudessem 

aprender usavam jornais e revistas, mostravam figuras do corpo fazendo com que elas 

percebessem o todo, o extenso das figuras: tocar, perceber, olhar, escrever nomes. 

Quando elas percebiam...fazer dinâmicas com essas crianças . Então elas aprendiam 

rápido.Então ela percebeu que com toda essa dinâmica que se fazia de trazer  de  

brincar do lado lúdico então percebiam que as crianças aprendiam mais rápido e que 

ela não trouxe a experiência que ficou com ela  quando criança . Que era diferentes  

que era uma outra metodologia que se usava e hoje já se usa uma didática melhor pra o 

ensino  e aprendizagem para surdo. 

 

Ela informa que não... não teve nenhuma dificuldade pra ensinar crianças surdas 

porque elas tinham a mesma forma de linguagem. Então as crianças que iam aprender 

se identificavam umas com as outras e professor junto com alunos. 

Facilitou bastante porque a criança se identificava junto com o professor não era só a 

conversa, a leitura labial, mas sim há o diálogo, utilizando as mãos e o visual que era  

o que eles faziam. 

 

11. Uma professora (denominada aqui de P3) que ensinava aqui (na FACHO) chamava ela 

pra vir a faculdade pra ajudar junto com os sinais em sala de aula que ela era 

professora da cadeira antes de P1. As duas se ajudavam em ambas as formas tanto  

uma na própria disciplinada, cadeiras, que tinham no curso de pedagogia, e ela ao 

transmitir pra P3 todo conteúdo da LIBRAS em sala de aula e toda vez P3 chamava  

ela pra ela pudesse ajudar até então porque os sinais em si só os surdos eles podem 

denominar cada pessoa. Então o ouvinte por mais que se entenda ele não pode dar  

sinal pra ouvinte nem pra surdo então isso é uma característica da comunidade surda 

ao qual o surdo ele tem. Eu da um sinal de abreviação do seu nome só esse, por isso 

que P3 também chamava pra que ela pudesse além de dar o sinal, mas também em sala 

de aula ela ensinar também os sinais pra que os alunos pudessem entender melhor a 

dinâmica dos sinais perante a comunidade surda. 
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12. Os planos de aula antes quando ela entrou aqui, aí P3 tinha passado pra ela quais 

eram as formas adequadas para ementa. Os planos de aula depois que ela começou a 

pegar todos os cursos da instituição então eu sentei com ela e organizamos as novas 

tarefas com relação aos cursos e dai ela desenvolveu porque ela tem a bibliografia dela 

e os métodos dela um então para o curso de enfermagem utiliza um plano de aula, pra 

letras e pedagogia é um outro plano de aula, psicologia também. Ai muitas vezes as 

pessoas pensam que por ser LIBRAS tem que ser um plano de aula pra todos os  

cursos. Na verdade não é, porque cada um tem uma forma diferente de abordagem pra 

pedagogias, formas e exames inicias pras crianças as de letras da forma que tem na 

base da leitura como se adequar a isso ensinar a criança a entender. De psicologia e 

enfermagem como são relacionadas à área de saúde já são mais um pouco parecidos e 

se trata da abordagem e das formas que são feitas os exames e como quais são os 

procedimentos na procura dos hospitais e assim segue. São ligados diretamente pras 

áreas de saúde. Então são diferentes os planos de aula. 

 

13. Ela informa que o primeiro dia de aula é impossível ela só, porque o ouvinte fica 

confuso e com medo, é difícil. Então no primeiro dia de aula sempre junto com o 

intérprete, claro pra poder ajudar. Tem que ser explicada a história dele, a evolução 

dos surdos, também evitar chamar mudo, surdo  mudo, coitadinho ,os adjetivos que  

são dados aos surdos. Esclarecer tudo que os alunos que é importante. A intérprete pra 

deixar bem claro sobre isso depois ela ensina normal, às vezes há prova, assim precisa 

a prova precisa porque como não escuta os alunos ficam falando dando fila em sala de 

aula (risos). 

 

14. A música para surdo é só o sinal.  O intérprete ajuda no contexto porque a música  

é muito difícil. As metáforas que são usadas são difíceis. A intérprete ajuda. O papel 

da intérprete é ajudar a clarear mais ainda quais são os propósitos que a música tem 

Ela gosta de apresentar as músicas, gosta de sinais. 

 

Pesquisadora pergunta – 

Isso dai aconteceu em 2011.2 a gente no 1º semestre não utilizava a música não, não 

ai ela inseriu essa música “Amigos para sempre” eu queria saber por que ela inseriu? 

Se ela sentiu vontade, sentiu necessidade? Se foi uma proposta de outra pessoa?  

Porque a partir dai foi que nós começamos a trabalhar com música. 
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P2 – Na verdade, a proposta foi uma junção do grupo em si, porque o surdo ele não 

utiliza da música pra poder interpretar isso ai 

 

Pesquisadora. 

Isso – 

P2 – Como a proposta era o sentimento que as pessoas pudessem colocar porque é 

muito difícil utilizar no dia a dia das pessoas, então o que foi que aconteceu? Eu sentei 

junto com (outra professora) e propomos uma pra outra o surdo utilizar da música, 

porque a música reporta um sentimento pra que as pessoas possam entender tanto ela 

sendo dor de cotovelo como sendo mais agitada, mas vai informar um sentimento e  

foi através dela que percebemos que as pessoas começavam a  emitir  melhor  as 

formas de expressões facial e corporal, por isso a música e “ amigos para sempre”, 

porque aquele grupo que ficou foi um grupo forte e escolhemos a música por conta 

disso. 

 

15. P1 – É importante em pedagogia aprender os sinais próprios do poema, livros e 

leituras também junto com a forma teatral. O aluno no futuro ele vai se formar como 

professor ou qualquer outra formação que ele tenha. Já entendi a forma de ensinar. A 

forma com que ensina aprendeu na faculdade. 

 

16.É importante a faculdade e os alunos fazer a organização e ai apresentação com 

figuras e slides que possam apresentar essas figuras a forma teatral. Os três 

porquinhos, chapeuzinho vermelho porque isso se desempenha melhor e as crianças 

também adoram a prática também faz parte, a  evolução se vem com o passar do  

tempo com as formas futuras 

 

Pesquisadora –Isso – Ela sentiu necessidade de introduzir no aluno adulto, nos 

ouvintes de pedagogia, de trazer essas atividades diferentes? Que são atividades que 

ela trouxe das crianças, não é P2? 

 

P1- A expressão que se usa em LIBRAS é porque as pessoas às vezes esquecem. Eu 

percebia porque era óbvio e ia ficar bem claro, as crianças percebem também a mesma 

coisa. 
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Pesquisadora 

– Hum, porque no primeiro ano dela ela focou no vocabulário, depois ela foi inserindo 

o gênero da música, das histórias em quadrinhos, das outras atividades pedagógicas. 

Isso foi uma leitura da vivência dela anterior que ela trouxe pra o presente né? Para os 

alunos. 

 

P1 – O aluno, ele escolhe qualquer assunto – certo – em cima das histórias, têm 

números, frutas. Assim você faz qualquer coisa que quiser fazer, pensa como  

organizar isso e mostrar. Depois de organizado, ele percebe realmente que ficou tudo 

perfeitamente, a organização, a forma com que usa LIBRAS. E ela fala parabéns pelo 

tudo organizado com as crianças. Às vezes tem que dá uns conselhos porque às vezes 

não percebem a rapidez com que é utilizado, mas outros já percebem mais rápido, 

então ela tem que aconselhar antes. 

 

17. 

Ela tá informando que os alunos escolhem os números com relação à matemática e 

perguntam o sinal  de mais, menos, dividir, multiplicar – hum- depois ela mostra  tudo 

é baseado em perguntas e respostas. Essa porque primeiro eles escolhem somar, 

subtrair de desconto de pontos que são colocados, o aluno, ele se identifica melhor, 

porque o que percebemos, tanto crianças como adultos, a gente não tem que chegar, 

assim você vai fazer, isso é mostrado. 

Um leque pra que esses alunos eles escolham o que ele identificar dali, o que ele 

percebe melhor. Então você percebeu isso da mesma forma das áreas da matemática. 

Então são mostrados ali, é feito de acordo. Tudo mostra através de figuras, nada 

colocando primeiro o que a gente fala né, verbo e sim tudo figuras, tudo visual. Depois 

é que vem a socialização da figura com o verbal. Da figura e o dialeto em si que é o 

português, isso vem em segundo plano, mas sempre primeiro o visual, sempre o  

visual, ai dali eles escolhem. Daquela escolha é que vai ser mostrado as formas, tanto 

gramaticais quanto das formas que interagem com relação da aritmética. Então são 

mundos diferentes, apesar de ter a mesma forma de ensinar, mas sempre deixando pra 

que eles vejam, é mostrado. Depois em seguida é organizado pra que não fique 

aleatório, então se mostra. Ele se identificou, mostra os sinais, depois organiza e 

mostra a ele que aquilo tem uma organização, tem um segmento. 
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Pesquisadora 

Oh, P1, esse é ...essa atividade que é uma interdisciplinaridade com a matemática, né? 

Essa atividade com a matemática, ela foi buscar dessa escolinha de surdos? Que ela 

trabalhou, estagiou, né? É interessante. 

 

P1 

É aqui mesmo na faculdade. Logo de inicio os números era confuso  ao  aluno. 

Trocava, invertia e misturava tudo, não conhecia os números. Difícil. O treino que 

existia mostrava-se zero ai vinha o dois e organizavam e mostra o segmento. Então a 

prática junto com as figuras em si e a organização. Somava, utilizavam tampinhas, 

centavos  também já fazia assim. 

 

Pesquisadora – 

Muito boa essa atividade – 

 

 

P2 

Essas atividades podem ser feitas assim, com alunos surdos e alunos ouvintes. Essa 

prática em si quando a gente usa, tanto as cédulas quanto as ....... tampas?.... Não são 

moedas mesmo, são moedas, cédulas ou centavos que utilizamos pra crianças, porque 

quer queira ou não, até o analfabeto em si, ele conhece de dinheiro ...humhum,....então 

facilita muito você inventa aquelas moedas pode também ser feita. Eu já fiz já. Nós já 

fizemos um percurso nessa área e facilita muito o ensino da matemática. Agora dá a 

organização né, sempre o decrescente, o que vem antes, que vem antes e vem depois 

pra criança que está começando. Fica meio difícil, mas com a prática como se 

falou.....bem melhor. 

 

Pesquisadora 

Qual é a pergunta, P2? É a 18. 

 

 

18. 

P2 

Em outros aspectos observados em 2013 foram as questões de “responda rápido”em 

LIBRAS 
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Pesquisadora 

É, ela fazia aquelas perguntas “Que dia é hoje?” “Qual o horário que nós estamos?” 

 

 

P2 

Pergunta rápido fazia 

 

 

 

 

 

Pesquisadora 

- Na apostila, né? P2 – Na apostila responda rápido. Ai escolhia qualquer uma. Aí que 

dia é hoje?  Avisava – 

 

Pesquisadora 

Avisava pra responderem, né? Porque elas procuravam ratificar na habilidade. Você 

pode destacar alguns aspectos positivos dessa atividade pedagógica? Ela colocava na 

apostila, né? Perguntas rápidas. 

 

19. 

P1 

Ela diz que era uma atividade satisfatória porque quer queira ou não existe um 

feedback entre um e outro, né. Isso facilita bastante. Agora isso é feito mais pra que o 

aluno possa perceber, dê mais ênfase nas atividades que são obrigatórias que quer 

queira ou não essas atividades por semestre também, né? E nos cursos também. Ai 

como a gente uma obrigação de tá com o aspecto do saber, infelizmente eu digo que 

prova não é atividade e sim punição, mas, pra saber do aluno se realmente ele sabe 

sobre aquele assunto, então infelizmente  tem que ser feita. Ela diz que realmente é  

dali que tem um maior feedback, mas os alunos sempre falam, respondem. 

Ela diz que a utilização da música ajuda bastante e a aprendizagem é mais rápida 

porque as pessoas sentem a emoção  da música, a expressão. 

 

Pesquisadora 

Amplia o vocabulário, né, P2? É. 
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P2 

Ajuda bastante as pessoas e aprendem rápido com a música. 

 

 

P1 

É a utilização da datilologia. As cruzadas, elas ajudam bastante e quando foi 

introduzida na utilização da datilologia, porque vai melhorar a base da articulação de 

ida e vinda, por isso que a gente diz pratique na frente do espelho, veja melhor as 

palavras e o andor pode fazer a datilologia. Ai  facilita muito, né? 

 

Pesquisadora 

Oh, P2, tudo era escolhido entre vocês duas? Todo esse material foi escolhido entre 

vocês duas, foi? 

 

P2 

Ai veja só: a introdução da música foi opção minha junto com outra professora, a 

cruzada foi de opção minha. Ai expliquei pra ela como a gente poderia ter usado.  

Então ela deu a ideia porque da datilologia sem figura. Então a datilologia melhorou 

bastante. A introdução das cruzadas ou achar qualquer tipo de figuras. Ai o que é que 

aconteceu? Isso facilita muito, porque identifica a datilologia das cruzadas e a 

identificação das figuras pra achar os erros. Então é  aonde em cima em baixo? Então  

o apontar também facilita, porque as pessoas acham a que porque tá aqui, tá ali existe 

uma diferença entre o aqui e lá. Então isso facilita muito. O que está na frente o que tá 

atrás, o que tá em cima, o que tá embaixo. 

 

Pesquisadora 

Certo 

 

 

21. 

P1 

A escola Soares Dutra, a escola técnica, também estudei lá. Fui secretária de lá 

também. Muito bom. Também fez. Lá tem TCC. Com já com  experiência  dos 

técnicos também. 

O técnico de LIBRAS que era interprete, a experiência da banca. A primeira ela teve 

aqui na faculdade junto. Ela teve primeiro aqui a experiência 
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Pesquisadora: 

Vamos ter outras – 

Depois ela teve lá no Soares Dutra e aqui na faculdade. Fora, ainda não. 

 

 

22. 

P2 

A pergunta é o que você apresentaria a professora de LIBRAS para ouvintes ontem? 

Pesquisadora 

Isso. Quando ela entrou na faculdade, a primeira vez que ela que ela foi dar aula para 

os alunos adultos da graduação, como é que ela via aquela professora ali, do passado? 

Como foi que ela se sentiu ali, tendo que se envolver com plano de curso diferente, 

trabalhando com P2 naquele momento, voltada pra o aluno ouvinte, ensinar LIBRAS, 

ela sendo a única surda da sala? Como é que ela se viu ali no passado: quem era P1, a 

professora, daquele momento? Isso. Ela chegou desconfiada? Ela chegou corajosa?  

Ela chegou aberta para o novo? 

 

P1 

No começo, preocupada. É difícil mesmo. Foi aprendendo, foi evoluindo, verdade. 

 

 

Pesquisadora 

A influência dos alunos. Ela conseguiu tirar dos alunos a experiência para 

continuidade? 

 

Pesquisadora 

Como assim? Por exemplo, os alunos diziam que havia uma necessidade de trabalhar 

mais com música ou conversavam entre eles, né, sobre música, e ela captava? – Ou 

quando ela trazia algo novo, uma cruzada, eles gostavam, ai  ela dava continuidade 

com outra. Essa experiência do dia a dia. Hum... 

 

P2 

A didática em si, ela usa diferente, mas com as perguntas que eles faziam, os alunos, 

ela começava a trabalhar com os próximos . Os alunos, eles duvidavam que ela era 

professora. (RISOS) 
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Pesquisadora – AHHH. 

 

 

P2 

Por ela ser nova, os alunos achavam que ela não teria, ela não teria o pulso certo pra 

poder ver, mas eles perceberam que não. 

 

Pesquisadora 

Que ela levou a sério, né? 

 

 

P2 

É isso que tô falando. Então assim eles percebiam que por ela ser nova, eles diziam: - 

não a professora é mais nova do que eu, porque eu tenho que obedecer. Então eles 

percebiam que ela tinha pulso, que ela era dura, né, com relação a esses assuntos. E os 

assuntos em si ela trazia e viam que aquilo tem resultado. Então tem que queira ou não 

é uma experiência que vai adquirindo e melhorando com o decorrer do tempo. 

 

Pesquisadora 

Isso. As avaliações que os alunos faziam ao final de cada semestre dava esse feedback, 

esse retorno, pra ela também? Que eles não fazem, né? De cada disciplina? Se ela 

estava indo bem? 

 

P2 

Eu vou falar por experiência também que a gente conversa sobre isso. Falando com os 

alunos que aprende no final de todas as atividades. Por isso que os alunos, a gente 

percebe, que os mais interessados são os de psicologia. São poucos os alunos que vão 

pra fazer LIBRAS, porque é eletiva. As eletivas então percebe que ele é interessado  

em fazer e as notas deles, por incrível que pareça, são bem melhores né, do que as 

outras atividades. 

 

Pesquisadora 

De pedagogia e letras? 

P2 
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Já o de enfermagem por ter já experiência e eles entendem melhor não é e todas as 

práticas das práticas e laboratoriais, eles fazem. Aí, um ou outro, pouco que chega né, 

atrasada e fala pra ela. Ai é sempre dá e fala pra ela né, aÍ chega atrasada, porque tava 

trabalhando. Alguns são verdade; já outros chegam e a gente percebe que tá fingindo 

mas... 

 

23. 

Pesquisadora 

E a P1 de hoje? (risos) Como é que ela entra na sala de aula? A professora 

né?Preocupada ainda? 

 

P1 

Se sente segura, normal. 

 

 

Pesquisadora 

Ela sente que cresceu? 

 

 

P1 

Ela diz que hoje o aluno pode reclamar, mas ela se sente segura. 

 

 

P2 ( risos) 

Muito bom. Agradecemos, ah ainda falta uma é? 

 

 

Pesquisadora 

Eita uma coisa que eu queria perguntar, P2. Os colegas professores, mas vai tu vai. 

 

 

P2 

Aqui a pergunta é hoje como ela se apresentaria a comunidade Fachiana? 

 

 

Pesquisadora- 

Há professores e alunos, né? 

 

 

P2 

Uma professora segura ela disse, isso ela falou. 
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No próximo capítulo, a análise da entrevista com a docente surda focará no objetivo 

geral da pesquisa, que visa identificar na fala de uma professora surda o interdiscurso  

marcado pelas autoridades políticas, educacionais e maternais nas firmações de leis, 

abordagens de ensino e orientações cujo fim remete ao processo de inclusão nas instituições 

acadêmicas. 
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5. ANÁLISE DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA SURDA 

 

 

 Análise da entrevista com a professora P1 – uma introdução 

 

 

Antes de principiarmos a análise do discurso da professora de LIBRAS, é necessário 

pontuarmos a teoria de AD quanto à noção de sujeito em Pêcheux (1995), conforme descrito 

no terceiro capítulo. 

O sujeito na AD corresponde ao sujeito do discurso. Ele acredita que é o dono do seu 

próprio discurso e não percebe que, no entremeio do seu, há os discursos de outros, uma vez 

que há aspectos ideológicos, sociais, religiosos, políticos que se produzem e se cruzam na 

aceitabilidade do outro. Dessa forma, o já-dito passa a ser o dito na contemporaneidade. Com 

isso, ocorre um cruzamento de dizeres que ecoam no dizer do sujeito do discurso, havendo um 

entendimento que o discurso não é transparente. 

O sujeito do discurso inscreve-se como o sujeito do saber de uma formação discursiva. 

Ele se identifica com essa formação e se constitui por ela, é o que Pêcheux (1995) denomina 

de forma-sujeito. A forma-sujeito tende a absorver-esquecer o interdiscurso no intradiscurso, 

isto é, ela simula o interdiscurso no intradiscurso, de modo que o interdiscurso aparece como  

o “puro”, já-dito do intradiscurso, no qual ele se articula por “co-referência”. (p.167). 

Percebe-se que as diferentes formas discursivas evidenciarão uma rede de memória 

utilizada pelo sujeito. Essa rede de memória destacará as diversas posições-sujeito assumidas 

como consequências de lacunas, descontinuidades, elementos pré-construídos, ou seja, uma 

evidência entre o sujeito histórico e o sujeito ideológico os quais agem nas formações 

discursivas. 

Assim, na construção do sujeito-professor, nossa entrevistada P1 relatará o percurso de 

sua trajetória acadêmica e de sua educação informal, perpassada pelos discursos políticos de 

inclusão, como também das formações discursivas de outros sujeitos como os pais, amigos, 

professores. Estes sujeitos firmados nos discursos ideológicos e históricos propostos pelas 

autoridades políticas, conforme expressa o decreto legislativo 186. 

O  decreto  legislativo  nº  186,  de  09  de  julho  de  2008,  publicado  no  DOU
2      

em 

10.07.2008, ressalta os Direitos das Pessoas com Deficiências. Estes especialmente no artigo 

24, objetivo 4 expressam: 

A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão 

medidas   apropriadas   para   empregar   professores,   inclusive   professores    com 

 
2 

Diário Oficial da União. 



79 
 

 
 
 

deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou braille, e para  

capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. (2008, p.10). 

 

As leis comandam a organização educacional e laboral do professor. Diante da 

convocação a qual expõe os seus direitos e luta por eles, insere-se o professor surdo no meio 

acadêmico e toma posse do trabalho que lhe dá status. 

Este, conforme Tardif e Lessard (2008), remete à questão da identidade profissional, 

tanto nas organizações profissionais como nas sociais “na medida em que essas funcionam de 

acordo com a imposição de normas e regras que definem os papéis e as posições dos atores.” 

(p. 50). 

Assim, como a construção do professorl surdo empreender-se-á no espaço da 

Faculdade atravessado pela formação discursiva de inclusão social firmada no já-dito dos 

documentos internacionais e nacionais? 

Nossa análise principia-se pelo período pré-acadêmico não institucionalizado. Ou seja, 

no período em que a professora ainda não entrou na escola, porém, já há ali um aprendizado 

disponibilizado pela família. Assim, a construção desse sujeito encaminhar-se-á da 

escolaridade não formal a escolaridade formal e, posteriormente, a sua graduação e 

profissionalização. 

 

 Cenário da entrevista 

 

 

Na sala dos docentes, na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, encontraram-se a 

professora denominada P1, a intérprete, denominada de P2 e a pesquisadora. As questões 

foram entregues digitadas à professora e à intérprete para uma leitura anterior. 

As três debateram sobre o objetivo proposto como também a analista do discurso 

resumiu as observações realizadas até o momento. 

As duas comentaram sobre a extensão da entrevista, contudo a analista salientou que  

se baseou nas averiguações de sala de aula para atingir os objetivos. 

As duas sentaram-se próximas e P1 inicia a leitura das questões em língua portuguesa 

e respondia em LIBRAS para a tradução pela intérprete P2. 

A intérprete, às vezes, realiza algumas retificações em sua tradução. No entanto, 

observamos que ela procurou ser o mais fiel possível em sua mediação. Essas retificações 

foram percebidas pela pesquisadora que, embora não domine LIBRAS, possui um 

embasamento dessa Língua. 
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É necessário explicitar que a intérprete P2 acompanhou todo processo de construção  

da estudante da graduação P1. Além disso, durante a contratação de P1 como professora da 

disciplina de LIBRAS, nos cursos de pedagogia e letras, a intérprete P2 esteve presente em 

sala de aula. 

Principiamos a análise com a apresentação das informações individuais de P1. 

 

 

 
5. 3 Dados individuais 

 

 
A primeira questão ressaltada focou nos dados individuais. Gostaríamos de saber 

algumas informações sobre você. Por exemplo, qual o seu nome completo, sua idade, onde 

reside? 

 

 
COMENTÁRIO DO ANALISTA: 

A docente, que denominamos aqui P1, informa seu nome em datilologia. Ela possui 31 

anos, reside em Paulista. A tradução é realizada pela funcionária da Faculdade de Ciências 

Humanas de Olinda – FACHO. 

Nesse primeiro questionamento, revela-se a pessoa, a cidadã.  Sua  identidade 

individual é apresentada, revelando uma mulher jovem, residente em um bairro de periferia. 

Há aqui uma constatação de proximidade com o espaço onde ela, professora, trabalha, pois 

Paulista e Olinda são municípios próximos. 

É importante ressaltar que a pergunta exigia uma apresentação da pessoa que se 

encontrava ali. Essa apresentação ficou limitada aos exemplos ofertados pela analista. 

Observamos que não houve uma ampliação das informações pessoais. É preciso 

ressaltar que, na história dos surdos, conforme ressalta Goldfeld (2012) sempre houve uma 

sequência de isolamento social. Eles sempre foram minimizados pelas ações do outro e, 

principalmente, pela dificuldade de funcionalidade da LIBRAS. 

Ao se limitar aos exemplos citados pela analista, retoma-se aqui a história quando o 

Congresso de Milão, em 1880, determinou que os surdos fossem encaminhados à educação 

pela oralização. Tal situação sentenciou muitos surdos ao dizer o mínimo, já que estavam 

proibidos de expor seus desejos em LIBRAS, devendo-os fazer apenas na língua dialogada  

por todo país. 

Orlandi (1999) expressa que 
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O dizer não é uma propriedade particular. Elas significam pela história e pela língua. 

O que é dito em outro lugar também significa em nossas palavras. O sujeito diz, 

pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o qual os sentidos se 

constituem. ( p.32). 

 
 

A professora P1 poderia ter ampliado as informações ao seu respeito no momento de 

sua apresentação. No entanto, houve uma limitação nessa apresentação que se restringiu ao 

solicitado pela analista do discurso. 

Ressaltamos ainda o momento da escolha entre o sujeito dizer mais ou dizer menos. 

Ao dizer menos, ratifica-se a história e a ideologia da fala a menos dos sujeitos surdos, uma 

vez que os mesmos tinham que se expressar na língua oralizada pelos cidadãos do seu país. 

Isto, para eles, gerava uma dificuldade imensa, pois não havia um conhecimento de todas as 

palavras em sinais necessárias para uma comunicação. Além disso, a população em geral não 

conhecia LIBRAS. Dessa forma, os surdos se resumiam a dizer o menos. 

As próximas questões, da segunda a quarta, remetem ao aprendizado da língua pela 

professora P1 durante o momento de educação não institucionalizada. 

 

O conhecimento adquirido pela professora nos espaços informais e não institucionais 

 

 

Nesta categoria, primou-se pelos conhecimentos da língua, a fim de se concretizar uma 

comunicação. Por meio da análise do discurso, evidenciará as ideologias presentes que serão 

registradas ao final da pesquisa. Abaixo seguem as perguntas, que nortearam a avaliação deste 

item 5.4, produzidas pela pesquisadora: 

 

2. Você é surda desde o nascimento. Essa surdez é profunda? 

3. Você faz leitura labial? 

4. Você aprendeu LIBRAS com a família? 

 

 

Respostas das questões 2, 3 e 4,pela professora P1 e interpretadas pela Intérprete P2: 

 

 
2. Uma vez uma pneumonia provocou a surdez dela. A surdez dela não é profunda, é severa. 

3. Faz leitura labial, depende da pessoa com quem se fala porque tem gente que fala 

articuladamente com a boca aberta e têm outros que falam com a boca fechada e às vezes 

dificulta. 
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4. Aprendeu LIBRAS com os amigos não foi com a família. Só leitura labial, mímica, a 

educação doméstica em si. A compreensão doméstica. 

 

 
COMENTÁRIO DA ANALISTA 

 

 

A professora P1 principia sua trajetória de vida numa família de ouvintes. Neste 

ambiente familiar, a Língua de Sinais não foi ensinada nem compartilhada entre os seus entes. 

Esse aprendizado remete ao conhecimento não formal, não institucionalizado, ou seja, uma 

agência de letramento, conforme registrado por Rojo (2001) em que a família é responsável 

pelo aprendizado da língua. Esta primeira aquisição da linguagem ressalta-se por uma 

comunicação firmada em leitura labial e gestos e mímicas, conforme trecho da entrevista a 

seguir, respostas das questões 2, 3 e 4: 

 

Uma vez uma pneumonia provocou a surdez dela. A surdez dela não é profunda, é 

severa. Faz leitura labial, depende da pessoa com quem se fala porque tem gente que 

fala articuladamente com a boca aberta e têm outros que falam com a boca fechada e 

às vezes dificulta. Aprendeu LIBRAS com os amigos não foi com a família. Só 

leitura labial, mímica, a educação doméstica em si. A compreensão doméstica. 

(Discurso de P1) - Traduzido por P2 

 
 

Essa abordagem não formal introduzida pela família insere-se na comunicação total, 

uma vez que se apresenta a comunicação na leitura dos lábios e mímicas, como relata 

Capovilla, Capovilla (2002). 

 

Todos os meios de comunicação eram possíveis para permitir à criança surda o 

acesso à língua falada. Porém, logo se constatou a descontinuidade entre língua 

falada e sinais, e ganhou espaço então a proposta de concentrar a educação dos 

surdos na língua de sinais. Entendia-se que esta última era fundamental ao 

desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança surda como primeira língua, ao 

passo que a língua majoritária do país deveria ser trabalhada como segunda língua. 

 
 

O foco, no lar, era a comunicação entre os familiares. Era necessário haver uma 

compreensão da diversidade que se impõe, percebendo que essa primeira comunicação era 

incompleta. Isso pode ser observado em Capovila (1997), quando o mesmo pesquisa sobre as 

abordagens de ensino, a comunicação total e a bilíngue, ressaltando que a primeira por não 

obter uma versão visual da língua, era apenas uma amostragem linguística: “Para sobreviver 

comunicativamente, os alunos estavam se tornando não bilíngues, mas ‘sem-língues’, sem  ter 
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acesso a qualquer uma das línguas plenamente e sem conhecer os limites entre uma e outra.” 

(p. 571). 

Diante da ausência da Língua de Sinais nesse primeiro conhecimento de mundo da 

professora P1, ressalta-se um aprendizado de mundo subtraído em sua macro visão, ou seja, as 

informações ocorriam sem as explicações detalhadas. Os objetos e costumes do cotidiano 

eram mostrados sem detalhes, permitindo-se uma ratificação do visual, uma vez que a família 

não sabia LIBRAS, era ensinado à menina o básico para a comunicação, conforme ela mesma 

afirma uma comunicação para o doméstico, “a compreensão doméstica”. 

A família busca alternativas para a educação linguística da criança. Essa busca 

principia-se no espaço da escola regular sem o processo de inclusão, uma vez que, nesse 

ambiente onde a criança é introduzida, conforme se verifica na descrição da entrevista, a 

professora P1 não aprende LIBRAS. 

Mais uma vez ocorre necessidade de imposição de uma língua que possa firmar essa 

criança nos mesmos aprendizados dos ouvintes, as práticas ouvintistas. Ou seja, a língua 

portuguesa torna-se prioritária nesse momento. Dessa forma, é oferecida a ela apenas a língua 

portuguesa, numa continuidade da comunicação total, leitura labial e mímicas. 

Destacam-se nesse momento duas situações: primeiro, a família desconhecia os 

direitos da pessoa com deficiência, isto é, o acesso a uma escola inclusiva. Stumpf (2012) 

expressa essa situação de desconhecimento familiar de seus direitos quando registra. 

 

Uma família ouvinte bem orientada e que tenha acesso à aprendizagem da Língua de 

Sinais, junto com o seu bebê, não vai necessitar de recursos extraordinários para dar- 

lhe uma boa educação. A regulamentação da lei da Libras no capítulo da saúde prevê 

a orientação às famílias em relação à especificidade lingüística dos surdos. Está 

faltando organização ou sensibilidade. A Língua de Sinais precisa ser  adquirida 

pelas famílias com bebês surdos; se a família tem a Língua de Sinais, ela não vai ter 

nenhuma dificuldade maior em educar seu filho. (p.25). 

 

Segundo, é preciso reter a informação que a professora P1 só ficou surda após a 

nascença, resultando, assim, uma criança que detinha os conhecimentos de algumas palavras, 

uma vez que ela lia os lábios, ou seja, havia alguma compreensão da língua portuguesa. 

Percebe-se também uma identidade híbrida no mesmo ser: ela foi ouvinte, mesmo que 

rapidamente, e, posteriormente, surda. Perlin (2005) ressalta esse tipo de identidade quando 

expressa que ela emerge em diferentes momentos sob diferentes condições. “É uma espécie  

de uso de identidades diferentes em diferentes momentos” (p. 63). 

Na trajetória de P1, encontra-se uma professora criança-surda, filha de pais ouvintes e 

com  pouco  tempo  de  aquisição  de  língua  portuguesa.  No  entanto,  esse  pouco      tempo 
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proporcionou a mesma a habilidade de leitura labial, conforme ela mesma destaca na 

entrevista a qual utiliza em alguns momentos de acordo com o ouvinte que está comunicando- 

se. 

No discurso de P1, há a presença de outros discursos de sujeitos pesquisadores. Estes 

revelam a história de surdos e de sua educação informal cujas evidências se denunciam no 

discurso de P1. Retoma-se aqui a teoria explicitada no terceiro capítulo de Orlandi (1999), 

quando a autora menciona que 

 
Essa nova prática de leitura, que é a discursiva, consiste em considerar o que é dito 

em um discurso e o que é dito em outro, o que é dito de um modo e o que é dito de 

outro, procurando escutar o não-dito naquilo que é dito, como uma presença de uma 

ausência necessária. (p.34). 

 
 

Lembrando que o interdiscurso, de acordo com Orlandi (1999) 

 

 
é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, 

é o que chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo 

dizer e que retorno sob a forma do pré-construído, o já dito que está na base do 

dizível, sustentando cada tomada da palavra. ( p.31). 

 
 

Nas respostas de P1 às questões 2,3 e 4, verificam-se os discursos de: Perlin (2005),  

ao explicar a identidade híbrida; o discurso de Stumpf (2012), registrando em suas pesquisas a 

ausência de conhecimento da família de seus direitos, falta de conhecimento dos comandos 

políticos nessa área; o discurso de Capovilla, Capovilla (2002), ao divulgar suas pesquisas 

sobre a comunicação total. 

Os discursos das leis internacionais, quando as mesmas evocam uma atitude dos países 

membros para a inclusão em seu meio social, citados no primeiro capítulo desta tese, 

destacam a seguinte citação da Declaração de Viena: 

 
Todas as pessoas nascem iguais tendo os mesmos direitos à vida e ao bem-estar, à 

educação e ao trabalho, a viverem com independência e a participarem ativamente 

em todos os aspectos da vida em sociedade. Assim, qualquer discriminação direta ou 

outro tratamento discriminatório negativo de uma pessoa com deficiência constitui 

uma violação dos seus direitos. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 

apela aos Governos para que, quando tal seja necessário, adotem ou adaptem a 

legislação existente por forma a garantir o acesso das pessoas com deficiências a 

estes e outros direitos. (1993, p.23). 

 

 

 

Registra-se no discurso de P1, quanto à educação não institucionalizada, ou seja, na 

educação familiar, a ideologia presente em tantos outros sujeitos surdos pela via do 

esquecimento.  Compreende-se,  conforme  Orlandi,  que  o  sujeito  pensa  uma       formação 
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discursiva com uma fala única sem a interferência de outros, mas é apenas uma ilusão. 

Encerra-se essa parte com retorno a Orlandi (1999). 

 

A linguística constitui-se pela afirmação da não-transparência da linguagem. Ela tem 

seu objeto próprio, a língua, e esta tem sua ordem própria. [...] a relação 

linguagem/pensamento/mundo não é unívoca, não é uma relação direta que se faz 

termo-a-termo, isto é, não se passa diretamente de um a outro. 

 
 

A professora P1, como muitos outros surdos, ficou isolada nos primeiros anos de vida. 

A família não teve o apoio do estado e decidiu, acreditando ser um discurso oriundo dela 

mesma, providenciar uma comunicação, conforme expressa, baseada nos vocabulários 

aproveitáveis no “doméstico”. Ou seja, ela inicia sua vida minimizada pela ausência do saber 

dizer, a negação de uma Língua materna, vivenciando a ideologia da fala a menos, apropriada 

aos “ditos deficientes” por séculos. 

Na próxima etapa, verificar-se-á um discurso marcado por exclusão, uma vez que ora a 

professora-criança ficará isolada, ora aprenderá só LIBRAS, ora aprenderá só a língua 

portuguesa. 

 

 

 

 O aprendizado adquirido pela professora no ambiente institucional 

 

 

Nesta terceira parte, observar-se-á a construção da professora no ambiente  

educacional. Como se processou essa educação e como o sujeito de direito será visualizado 

pelo discurso. 

As seis questões estão registradas abaixo. O objetivo dessas questões emergiu pela 

necessidade de pontuar alguns discursos que permitiram a construção do fazer pedagógico da 

professora P1. Assim partirmos do seguinte questionamento: no espaço formal institucional 

onde não se viabiliza a Língua de Sinais, como se produziu o aprendizado e ensino, como 

estagiária, da professora surda? 

5. Ao entrar na escola, havia diálogos com os seus colegas e professores? 

6. Nesse período, você tinha amigos? 

7. Você se lembra de seus professores do fundamental I e II? 

8. Alguma prática pedagógica desses professores foi selecionada por você para o seu 

fazer pedagógico hoje? 
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9. Durante o seu aprendizado na faculdade, houve um período ou dois para estágio? 

Onde você estagiou? Como foi esse momento? 

10. Você teve alguma dificuldade no estágio ao ministrar a prática com os alunos? 

Quais? 
 

 

 
 

RESPOSTAS DE P1 

 
5. 

P1- Ela foi pra uma escola que só tinha ouvintes. Depois ela encontrou uma escola de 

inclusão onde nessa escola de inclusão aprendia libras e a falar como. 

 

6. 

Aprendeu Libras com 5 anos. Depois foi transferida com nove anos para outra escola 

pra surdos com nove ano. Só surdos lá a professora sabia libras e ensinava e foi 

evoluindo a comunicação e aprendendo com os amigos e professores também. 

 

7. 

Lembra de professores que ensinavam 1ª, 2ª, 3ª,4ª, 5ª, 6ª até o 9º ano. Ela ensinava, 

mostrava todas as figuras. Ensinava e fazia com que pudesse entender as letras, as 

palavras. Pra poder ser escrita. 

 

8. 

Quando pequena estudara com a professora. Ela não ensinava da mesma forma que 

aprendeu quando criança. Que antes diferente a metodologia de hoje. Era inteiramente 

diferente. Ela pesquisou. Foi a palestras. Percebia pessoas que entendiam e  

começavam a escrever. Dessas palestras amigos também professores que já percebiam 

a escrita faziam uma troca de experiências que eles tinham no curso de pedagogia. 

 

 

 

 

 

 

9. 
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Que o período de estágio..que tinha uma escola de surdos aqui. Então o estágio dela  

foi todo nessa escola de surdos que tinha a coordenadora e os professores e ela fazia 

estágio aqui na escola de surdos na própria instituição. 

 

10. 

Que Era difícil aprender. As crianças. Pra organizar, pra que as crianças pudessem 

aprender usavam jornais e revistas, mostravam figuras do corpo fazendo com que elas 

percebessem o todo, o extenso das figuras: tocar, perceber, olhar, escrever nomes. 

Quando elas percebiam...fazer dinâmicas com essas crianças . Então elas aprendiam 

rápido.Então ela percebeu que com toda essa dinâmica que se fazia de trazer  de  

brincar do lado lúdico então percebiam que as crianças aprendiam mais rápido e que 

ela não trouxe a experiência que ficou com ela  quando criança . Que era diferentes  

que era uma outra metodologia que se usava e hoje já se usa uma didática melhor pra o 

ensino  e aprendizagem para surdo. 

 

Ela informa que não... não teve nenhuma dificuldade pra ensinar crianças surdas 

porque elas tinham a mesma forma de linguagem. Então as crianças que iam aprender 

se identificavam umas com as outras e professor junto com alunos. 

Facilitou bastante porque a criança se identificava junto com o professor não era só a 

conversa, a leitura labial, mas sim há o diálogo, utilizando as mãos e o visual que era  

o que eles faziam. 

 

COMENTÁRIO DA ANALISTA 

 

 

Muitas pesquisas realizadas nesses primeiros contatos dos surdos com a escola 

revelaram os descasos com esses pequenos estudantes. Estes ficavam e ficam silenciados na 

escola. 

Os docentes por não conhecerem a Língua de Sinais nem as singularidades dos surdos 

no aprendizado da língua portuguesa, como por exemplo, na escrita, sentenciavam e 

sentenciam os alunos a atividades repetitivas, utilizando as mímicas ou leituras labiais. 

Mais uma vez percebemos a educação direcionada pela comunicação total. 

Compreende-se que há uma urgência entre os docentes de viabilizar o aprendizado da 

estudante surda, mesmo que, para isso, neguem o direito da mesma ao conhecimento e 

aprendizado com a LIBRAS. 
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Além disso, não havia outros surdos para a viabilização do conhecimento de sua 

cultura, de suas necessidades, como também não havia nenhum adulto que pudesse 

encaminhar a criança a um intercâmbio linguístico, conforme trecho da entrevista a seguir: 

 

- Ela foi pra uma escola que só tinha ouvintes. Depois ela encontrou uma escola de 

inclusão onde nessa escola de inclusão aprendia LIBRAS e a falar como. P1 – 

Tradução P2. 

 
 

Há aqui a ausência do sujeito-de-direito educacional. Ao obterem o conhecimento das 

leis e não apresentarem um discurso determinado por elas tornaram-se assujeitados. Essa 

situação é própria do sujeito moderno. Pensa-se livre para a exposição do dizer, no entanto, 

apresentam-se falhas ao se submeter à ideologia dominante. Isso é verificado em Orlandi 

(1999) quando expressa: 

 

Submetendo o sujeito, mas ao mesmo tempo apresentando-o como livre e 

responsável, o assujeitamento se faz de modo a que o discurso apareça como 

instrumento (límpido) do pensamento e um reflexo (justo) da realidade. Na 

transparência da linguagem é ideologia que fornece as evidências que apagam o 

caráter material do sentido e do sujeito. (p, 51). 

 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (Lei 9394/96), de 20 de dezembro  

de 1996, no capítulo V, artigo 58, registra que os estudantes com necessidades especiais 

devem ser educados nas escolas públicas. O estatuto da Criança e do Adolescente  (Lei 

853/89) também ressalta essa condição especial resultante da Declaração de Salamanca. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade  

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

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

 
 

No entanto, verifica-se que nem a família exige esse direito legalizado direcionado ao 

estudante  surdo,  nem  a  escola  respeita  esse  direito,  uma  vez  que  se  evidencia  uma 
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comunicação inapropriada à inserção do conhecimento pelo surdo, comandada pela Secretaria 

de Educação, gestão escolar e o professor. 

Conforme expressa a pesquisadora Stumpf (2008, p.23). 

 

 
As dinâmicas educacionais da sala de aula e da escola estão focalizadas na língua 

oral e na escrita da mesma. O aluno surdo inserido no espaço educacional de alunos 

ouvintes, sem os suportes adequados, vai tentar se comportar como um deles. Sua 

Língua de Sinais aparece pouco e desfigurada, de sua cultura não há sinais. Como 

vai esse aluno ter acesso aos conhecimentos se sua questão lingüística não está  

sendo observada e menos ainda seu pertencimento cultural? 

 
 

Percebe-se ainda uma identidade surda de transição (PERLIN, 2005). Para este autor,  

o surdo, após um período compartilhando a experiência ouvinte, conhece as comunidades 

surdas. Com isso, aprende LIBRAS, conhece as poesias, convivendo com amigos surdos e 

aprendendo novas experiências com os mesmos. 

Essa identidade surda de transição evidencia-se no momento em que a professora P1 

inicia o ano letivo numa escola inclusiva. Ela descreve que aprende a Língua de Sinais e como 

a utilizar nos diálogos do dia a dia. 

É preciso ressaltar que a escola inclusiva emergiu com significativa importância. Nela 

a professora manteve os primeiros contatos com a Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS. Isso 

só aconteceu aos cinco anos. Ou seja, o contato com a língua essencial a sua desenvoltura 

linguística aconteceu com atraso, ocasionando também, assim, dificuldades no aprendizado da 

língua portuguesa, como também um desconhecimento dos aspectos culturais dos surdos. 

Quanto à escola inclusiva, alguns pesquisadores, como explica Stumpf (2008, p. 21), 

do Grupo de Estudos Surdos – GES – da UFSC, acompanharam alguns mestrandos e 

doutorandos que investigaram as condições em que ocorreu o processo de inclusão dos surdos 

nas escolas regulares, identificando os seguintes problemas: 

 

a falta de professores surdos, o pouco domínio pelos professores ouvintes da Libras 

e, o que é ainda mais negativo, o desconhecimento de toda comunidade escolar das 

reais implicações da surdez e a dominância dos estereótipos da deficiência no 

ambiente escolar que configuram falta de oportunidade para as crianças surdas. 

(p.21). 

 

A professora P1 localizou-se na escola regular, que deveria ser de inclusão, por quatro 

anos. Verifica-se que apenas a professora da sala de aula da escola regular sabia LIBRAS,  

mas não a ensinava. Ou seja, havia uma comunicação apenas entre as duas, P1, aluna, e a 

professora da escola. As outras crianças aprendiam ou não algumas palavras, uma vez que, 
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conforme registramos abaixo, só quando se transferiu para a escola direcionada aos surdos , a 

professora P1 evoluiu esse aprendizado. 

Na escola para surdos, percebe-se o intercâmbio existente entre os alunos e, pela 

primeira vez, há uma troca com os amigos de sua idade, com estudantes surdos. 

Há no discurso da professora P1 um sentido de incompletude, quando comenta que 

estava numa escola onde não havia comunicação, nem desenvolvimento de seu aprendizado. 

Mas ao deslocar-se para outra escola, aprendeu LIBRAS e desenvolveu seu aprendizado. 

Esse encaminhamento da formação discursiva é necessário à concordância das 

ideologias. As leis precisam estar sendo cumpridas. As exigências internacionais precisam de 

um retorno. Nesse sentido, o sujeito diz e é impelido a se significar pela língua e pela sua 

experiência de mundo, conforme expressa Orlandi (1999) 

 

Ao dizer, o sujeito significa em condições determinadas, impelido, de um lado, pela 

língua e, de outro, pelo mundo, pela sua experiência, por fatos que reclamam 

sentidos, e também por sua memória discursiva, por um saber/dever/poder dizer, em 

que os fatos fazem sentido por se inscreverem em formações discursivas que 

representam no discurso as injunções ideológicas. ( p. 53). 

 
 

Nesse momento da trajetória de conhecimentos dela, a professora P1, como estudante, 

consegue interagir com o outro, numa transição de sua condição de leitora labial para uma 

pessoa com domínio linguístico, comunicando-se e compreendendo o outro. 

Nessa fase, ela repete os discursos das autoridades firmadas em acordos. Os sentidos 

são administrados pela história e pela memória ao se encontrar numa sala de aula onde o 

diálogo existia, as brincadeiras fluíam, enfim, tudo se encontra de acordo com o exigido pelas 

leis. Dessa forma, ela se significa e se constitui. 

É preciso pontuar que, no entanto, ainda não há o processo de inclusão, uma vez que 

P1, ora aprendia a língua portuguesa, ora aprendia a língua LIBRAS; ora interagia com os 

outros estudantes, ora não interagia. 

Quanto à identidade em construção,  Santana (2007) expressa que: 

 

 
É uma construção permanentemente (re)feita que busca determinar especificidades 

que estabeleçam fronteiras identificatórias com o outro, bem como obter o 

reconhecimento de sua pertinência pelos demais membros do grupo social ao qual 

pertence. É, portanto, nessa relação com diferentes outros que o sujeito se constrói; é 

nas práticas discursivas que o sujeito emerge e é revelado. Ou seja, é também pelo 

uso da linguagem – e não qualquer materialidade linguística específica – que as 

pessoas constroem e projetam suas identidades. (p.42). 
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Essa construção expressa por Santana não era empreendida durante a fase de 

crescimento de P1, quer física, quer mental. Isso porque na escola, dita inclusiva, em que só a 

professora sabia LIBRAS, havia uma limitação da ideia de pertencimento, além de haver, para 

P1,uma limitação do desenvolvimento linguístico. 

Isso pode ser observado se percebermos que a professora não atende apenas a uma 

criança na escola, ela tem que estar dividindo-se com um grupo de no mínimo, vinte crianças. 

Cada uma delas com sua especificidade e dificuldades. Dessa forma, enquanto pertencente a 

essa classe escolar, a professora P1 ficou limitada ao conhecimento de uma pessoa  que 

detinha o conhecimento de LIBRAS. 

Nessa trajetória, P1 segue meio isolada no processo de ensino e aprendizagem. É 

preciso pontuar ainda, que a constituição de sua identidade não é focada apenas no 

conhecimento mínimo de sua língua, mas na possibilidade de ser um “falante” da Língua de 

Sinais e/ou da língua portuguesa e para isso ocorrer é necessário haver uma interação. Não 

adianta ter o domínio de LIBRAS e não utilizá-la nos discursos do cotidiano, conforme 

expressa Stumpf (2008): “Percebemos ainda que a compreensão das questões lingüísticas que 

afligem os surdos aparece explicitamente nas tentativas de comunicação dos professores em 

sala de aula.” (p. 23). 

A lei exige uma escola inclusiva que possibilite essa interação, ou seja, a língua viva. 

No entanto, é numa escola direcionada apenas aos surdos que a professora adquirirá a 

condição para expor sua subjetividade pela linguagem, sem os entraves destacados nas 

relações sociais percebidos até aqui. 

Dessa forma, é na contramão das regras formalizadas em leis que se constitui a 

identidade de P1, pois ao inserir-se numa escola só para surdos, ela ocupa novamente o  

espaço dos iguais, no entanto, esses iguais são surdos como ela, fazendo parte desses pares, 

conforme trecho da entrevista a seguir: 

 

Aprendeu Libras com 5 anos. Depois foi transferida com nove anos para outra  

escola pra surdos com nove anos. Só surdos lá. A professora sabia LIBRAS e 

ensinava e foi evoluindo a comunicação e aprendendo com os amigos e professores 

também. P1 – tradução de P2. 

 
 

Verifica-se que ocorre uma modificação nessa trajetória. A ideia de pertencimento a 

um grupo, com compartilhamento de saberes, com compartilhamento de valores, com 

ampliação do simbólico, com tempo para explicações, para exposição de dúvidas, de desejos, 

de objetivos, de conhecimentos múltiplos. 
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É preciso ressaltar que não é no espaço de apenas um grupo que a constituição da 

identidade evolui. Percebe-se que o crescimento do indivíduo acontece em diversas esferas 

sociais: religiosa, política, estética etc. No entanto, numa escola aparentemente inclusiva, não 

havia uma preparação para o acolhimento de um ser surdo, em virtude de entraves já 

mencionados, ocasionando uma perda do aprendizado. Ao encaminhar P1 a uma escola 

direcionada apenas ao estudante surdo há um desenvolvimento cognitivo, contudo, não ocorre 

o conhecimento bilíngüe. 

Conforme expressa Stumpf (2008). 

 

 
As escolas de surdos tiveram papel decisivo na educação de muitos que hoje são 

adultos perfeitamente viáveis. Não vemos porque desprezar um recurso significativo 

para a população surda que conta com muito pouco. O que precisamos é qualificar 

sempre mais o que já existe, levando em conta que essas instituições realizaram suas 

caminhadas. Classes especiais que atuem como pólos para agregar alunos surdos em 

situações geográficas de populações reduzidas são soluções possíveis e desejáveis. 

(p. 24). 

 
 

Na escola direcionada apenas aos surdos, a professora P1 ampliou seus  

conhecimentos, auxiliada por amigos e professores. Estes últimos recorreram a mudanças 

metodológicas visando a um aprendizado mais eficaz. Isso pode ser observado no trecho da 

entrevista abaixo. 

 
Lembra de professores que ensinavam 1ª, 2ª, 3ª,4ª, 5ª, 6ª até o 9º ano. Ela ensinava, 

mostrava todas as figuras. Ensinava e fazia com que pudesse entender as letras, as 

palavras. Pra poder ser escrita. P1 – tradução P2. 

 

Durante o processo de aprendizagem na infância, lembrando que o mesmo iniciara já 

com atraso, uma vez que ela chega nessa nova escola com nove anos de idade, a professora de 

P1 utiliza a técnica da visualização como primeiro recurso metodológico para o alcance do 

aprendizado dos educandos. É preciso destacar a necessidade de ajustes nas didáticas de 

ensino encaminhadas aos surdos, a fim de atingir um resultado positivo no aprendizado dos 

mesmos. 

Stumpf (2008) foca um engajamento de cada educador envolvido com estudantes 

surdos para que os mesmos disponibilizem experiências visuais, a fim de evitarem as 

atividades com concretizações fragmentadas. 

Essas ações diversificadas nas práticas pedagógicas direcionadas aos surdos são 

denominadas de semiótica imagética, conforme Campelo (2007). Esta pesquisadora descreve 

a experiência de docentes de ciências preocupados com a compreensão dos estudantes surdos 

com o conhecimento de ovulação. 
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No debate, durante a pesquisa desenvolvida por Campelo, uma das professoras 

presentes relata como é possível o aprendizado ocorrer quando se foca na visualização 

proporcionada por desenhos ou pelo próprio corpo. De acordo com Campelo (2007), esses 

recursos visuais são apreendidos da cultura surda, por meio dos intercâmbios dos  saberes 

entre ouvintes e surdos. 

 

Isso é chamado de semiótica imagética, que é um estudo novo, um novo campo 

visual onde se insere a cultura surda, a imagem visual dos surdos, os olhares surdos, 

os recursos visuais e didáticos também. Quero esclarecer que isto não é um gesto ou 

mímica, e sim signo. É a imagem em Língua de Sinais, onde vocês podem 

transportar qualquer imagem ou signos em desenhos ou figuras em Língua de Sinais, 

como acabei de mostrá-los. Vocês podem usar os braços, os corpos, os traços visuais 

como expressões corporais e faciais, as mãos, os dedos, os pés, as pernas em 

semiótica imagética. Não é difícil. O que falta a vocês é freqüentar as rodas dos 

amigos, colegas e conhecidos surdos. Lá eles demonstram muitos e ricos recursos 

visuais que podem ser transportados para a sala de aula! Isso é um dos recursos da 

cultura surda. (p. 105). 

 
 

Percebe-se uma modificação significativa que só foi possível num ambiente em que 

havia a presença de pessoas vivenciando a cultura surda e a cultura ouvinte. Os debates entre 

os professores exigiram essa prática diferenciada. 

Verifica-se aqui uma ação inclusiva que encaminha a mudanças, contudo, são 

exemplos ínfimos, firmados na ideologia de uma sociedade regida pela diferença com todos 

tendo direitos iguais. 

Entre os pares, na escola só para surdos, P1 se desenvolve e apresenta ainda recursos 

da memória do princípio da proposta de inclusão. Naquele momento, havia uma preocupação 

em localizar os surdos nas escolas especiais. Para isso, as escolas especiais emergiram e se 

constituíram como a melhor opção para os surdos, uma vez que se destacavam por focar nas 

especificidades de cada grupo. Assim, havia escolas para cegos, para surdos, entre outras. 

No entanto, a partir da proposta de inclusão, com um processo de estudantes especiais 

em escolas regulares, iniciou-se um discurso de que essa mudança seria o melhor para os 

surdos. 

As escolas especiais foram fechadas e os estudantes surdos colocados em salas de  

aulas com estudantes ouvintes. Novos sentidos de significados foram divulgados para que  

essa ideologia fosse acatada. Porém, é preciso registrar que houve resistências e pesquisas que 

questionavam essas imposições. 

A memória, conforme expressa Pêcheux (2010), é ressaltada como: 
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[...] estruturação de materialidade discursiva complexa, estendida numa dialética de 

repetição e da regularização: a memória discursiva seria aquilo que face a um texto 

que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer  os implícitos (quer  dizer, 

mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos 

transversos etc) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao 

próprio legível. (p. 52). 

 
 

Os discursos regidos pela memória disponibilizam uma ritualização das ideologias 

pelos enunciados que repetem o que as autoridades precisam que sejam repetidos, havendo 

uma regularização. 

Mas um novo acontecimento discursivo pode perturbar a memória. Isso que aconteceu 

no momento em que se debate entre uma escola especificamente para surdos ou os mesmos no 

espaço de uma sala de aula regular onde todos aprendem juntos, compreendendo as diferenças 

e seduzindo o professor à criação de novas didáticas diversificadas que favorecem a todos. 

Diz Pêcheux (2010) que “haveria sempre um jogo de força na memória, sob o choque do 

acontecimento.” (In: ACHARD, 2010, p. 53), conforme a citação: Um jogo de força que visa 

manter uma regularização pré-existente com os implícitos que ela veicula, confortá-la como 

‘boa forma’, estabilização parafrásica negociando a integração do acontecimento, até absorvê- 

lo e eventualmente, dissolvê-lo. 

A professora P1 finalizou o ensino fundamental e médio nessa escola direcionada às 

crianças surdas. Esta instituição se localizava na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. 

Na mesma instituição, P1 inicia sua graduação. 

Na próxima etapa, a análise do discurso empreender-se-á pela trajetória profissional de 

P1. Pela posição de sujeito-professor, investigar-se-á o interdiscurso. 

 

 

 

A vivência profissional focada na experiência profissional como 

professora de LIBRAS para ouvintes 

 

Iniciar-se-á a quarta parte com a entrevista estruturada por doze questões. Estas 

perguntas focam-se na prática pedagógica da docente, na construção dessa prática pela 

influência dos professores pertencentes à base educacional: ensino fundamental e médio, 

como também a influência dos docentes da graduação. Além de questionar as seleções dos 

gêneros e a didática utilizada pela professora P1. 

De acordo com Orlandi (2005), uma nova prática de leitura emerge na análise do 

discurso, quando 
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o que é dito em um discurso e o que é dito em outro, o que é dito de um modo e o 

que é dito de outro modo, procurando escutar o não –dito naquilo que é dito, como 

uma presença de uma ausência necessária [...] porque só uma parte do dizível é 

acessível ao sujeito, pois mesmo o que ele não diz (e que muitas vezes ele 

desconhece) significa em suas palavras. (p.34) 

 

As perguntas selecionadas para esse fim mencionado no parágrafo anterior emergiram 

de um período de observação das aulas da professora P1. Essas observações perduraram entre 

os anos de 2011, 2012 e 2013. 

A pesquisadora inseriu-se nas aulas de LIBRAS direcionadas à comunidade ocorridas 

aos sábados, no horário das 08h:00h às 12h, nos cursos básico de LIBRAS I, LIBRAS II e 

intermediário. 

Já as aulas do curso de pedagogia e letras foram observadas durante a semana, nos 

horários das 19:00h às 20:30h ou das 20:30h às 22h. 

Durante os cursos, os estudantes recebiam uma apostila que permitia o 

acompanhamento das aulas pelos mesmos. Desse instrumento de aprendizado juntamente com 

a didática realizada pela professora estruturaram-se as questões a seguir: 

 

11. Como você se introduziu na FACHO? 

12. Ao saber que era a primeira professora surda a ensinar aos graduandos ouvintes na 

FACHO, você procurou algum parâmetro para a construção de seu plano de curso? 

13. No primeiro ano, em 2011, você era acompanhada pela intérprete denominada aqui 

de P2. Ela explicava como seria toda a dinâmica da aula, explicava o que era a surdez, narrava 

a trajetória dos surdos e as leis que permeavam os direitos dos mesmos. Você se dedicava em 

introduzir vocabulários. Você teve dificuldades nesses primeiros anos de ensino? 

14. No segundo ano, em 2012, você introduziu uma música, amigos para sempre, que 

foi ensaiada pelos estudantes em LIBRAS e abriu o seminário temático da FACHO cuja 

temática era a educação especial. Por que você utilizou essa estratégia para ensino de 

LIBRAS? 

15. A partir de 2012, observamos alguns gêneros textuais inseridos em sua prática 

pedagógica, como por exemplo poemas, pequenas narrativas. Essas atividades desenvolveram 

o aprendizado das suas turmas? 

16. Como foi a proposta pedagógica com a contação de histórias infantis como 

chapeuzinho vermelho, os três porquinhos? 
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17. Verificamos que alguns exercícios criados por você, como a tabuada em LIBRAS, 

exploravam as quatro operações matemáticas. Por que você introduziu essa atividade no seu 

fazer pedagógico? 

18. Outro aspecto observado, durante 2013, foram as questões de “Responda rápido 

em LIBRAS”, durante alguns momentos da aula. Elas procuraram ratificar o aprendizado do 

estudante. Você pode destacar os aspectos positivos dessa atividade pedagógica? 

19. Em 2013, as músicas ficaram mais constantes em suas aulas. Essa inclusão ocorreu 

também pela necessidade de mudança nas estratégias pedagógicas? 

20. Você utilizou muitas cruzadinhas em suas aulas. Esse gênero emergiu de suas 

experiências como leitora? 

21. Você participou de uma banca examinadora da graduação. Como você observou 

essa nova experiência educacional? 

22. Como você apresentaria a professora de LIBRAS para ouvintes ontem? 

23. E hoje, como você se apresentaria à comunidade fachiana? 

 

RESPOSTAS DE P1 
 

 

11. 

Uma professora (denominada aqui de P3) que ensinava aqui (na FACHO) chamava ela 

pra vir a faculdade pra ajudar junto com os sinais em sala de aula que ela era 

professora da cadeira antes de P1. As duas se ajudavam em ambas as formas tanto  

uma na própria disciplinada, cadeiras, que tinham no curso de pedagogia, e ela ao 

transmitir pra P3 todo conteúdo da LIBRAS em sala de aula e toda vez P3 chamava  

ela pra ela pudesse ajudar até então porque os sinais em si só os surdos eles podem 

denominar cada pessoa. Então o ouvinte por mais que se entenda ele não pode dar  

sinal pra ouvinte nem pra surdo então isso é uma característica da comunidade surda 

ao qual o surdo ele tem. Eu da um sinal de abreviação do seu nome só esse, por isso 

que P3 também chamava pra que ela pudesse além de dar o sinal, mas também em sala 

de aula ela ensinar também os sinais pra que os alunos pudessem entender melhor a 

dinâmica dos sinais perante a comunidade surda. 

 

12. 

Os planos de aula antes quando ela entrou aqui, aí P3 tinha passado pra ela quais eram 

as formas adequadas para ementa. Os planos de aula depois que ela começou a pegar 
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todos os cursos da instituição então eu sentei com ela e organizamos as novas tarefas 

com relação aos cursos e dai ela desenvolveu porque ela tem a bibliografia dela e os 

métodos dela um então para o curso de enfermagem utiliza um plano de aula, pra  

letras e pedagogia é um outro plano de aula, psicologia também. Ai muitas vezes as 

pessoas pensam que por ser LIBRAS tem que ser um plano de aula pra todos os  

cursos. Na verdade não é, porque cada um tem uma forma diferente de abordagem pra 

pedagogias, formas e exames inicias pras crianças as de letras da forma que tem na 

base da leitura como se adequar a isso ensinar a criança a entender. De psicologia e 

enfermagem como são relacionadas à área de saúde já são mais um pouco parecidos e 

se trata da abordagem e das formas que são feitas os exames e como quais são os 

procedimentos na procura dos hospitais e assim segue. São ligados diretamente pras 

áreas de saúde. Então são diferentes os planos de aula. 

 

13. 

Ela informa que o primeiro dia de aula é impossível ela só, porque o ouvinte fica 

confuso e com medo, é difícil. Então no primeiro dia de aula sempre junto com o 

intérprete, claro pra poder ajudar. Tem que ser explicada a história dele, a evolução 

dos surdos, também evitar chamar mudo, surdo mudo, coitadinho, os adjetivos que são 

dados aos surdos. Esclarecer tudo que os alunos que é importante. A intérprete pra 

deixar bem claro sobre isso depois ela ensina normal, às vezes há prova, assim precisa 

a prova precisa porque como não escuta os alunos ficam falando dando fila em sala de 

aula (risos). 

 

14. 

A música para surdo é só o sinal. O intérprete ajuda no contexto porque a música é 

muito difícil. As metáforas que são usadas são difíceis. A intérprete ajuda. O papel da 

intérprete é ajudar a clarear mais ainda quais são os propósitos que a música tem 

Ela gosta de apresentar as músicas, gosta de sinais. 

 

 

Pesquisadora pergunta – 

Isso dai aconteceu em 2011.2 a gente no 1º semestre não utilizava a música não, não 

ai ela inseriu essa música “Amigos para sempre” eu queria saber por que ela inseriu? 

Se ela sentiu vontade, sentiu necessidade? Se foi uma proposta de outra pessoa?  

Porque a partir dai foi que nós começamos a trabalhar com música. 
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P2 

Na verdade, a proposta foi uma junção do grupo em si, porque o surdo ele não utiliza 

da música pra poder interpretar isso ai 

 

Pesquisadora. 

Isso – 

P2 

Como a proposta era o sentimento que as pessoas pudessem colocar porque é muito 

difícil utilizar no dia a dia das pessoas, então o que foi que aconteceu? Eu sentei junto 

com (outra professora) e propomos uma pra outra o surdo utilizar da música, porque a 

música reporta um sentimento pra que as pessoas possam entender  tanto ela sendo   

dor de cotovelo como sendo mais agitada, mas vai informar um sentimento e foi 

através dela que percebemos que as pessoas começavam a emitir melhor as formas de 

expressões facial e corporal, por isso a música e “ amigos para sempre”, porque aquele 

grupo que ficou foi um grupo forte e escolhemos a música por conta disso. 

 

15. 

P1 

É importante em pedagogia aprender os sinais próprios do poema, livros e leituras 

também junto com a forma teatral. O aluno no futuro ele vai se formar como professor 

ou qualquer outra formação que ele tenha. Já entendi a forma de ensinar. A forma com 

que ensina aprendeu na faculdade. 

 

16. 

É importante a faculdade e os alunos fazer a organização e ai apresentação com figuras 

e slides que possam apresentar essas figuras a forma teatral. Os três porquinhos, 

chapeuzinho vermelho porque isso se desempenha melhor e as crianças também 

adoram a prática também faz parte, a evolução se vem com o passar do tempo com as 

formas futuras 

 

Pesquisadora 



99 
 

 

 
 

Isso – Ela sentiu necessidade de introduzir no aluno adulto, nos ouvintes de pedagogia, 

de trazer essas atividades diferentes? Que são atividades que ela trouxe das crianças, 

não é P2? 

 

P1 

A expressão que se usa em LIBRAS é porque as pessoas às vezes esquecem. Eu 

percebia porque era óbvio e ia ficar bem claro, as crianças percebem também a mesma 

coisa. 

 

Pesquisadora 

Hum, porque no primeiro ano dela ela focou no vocabulário, depois ela foi inserindo o 

gênero da música, das histórias em quadrinhos, das outras atividades pedagógicas. Isso 

foi uma leitura da vivência dela anterior que ela trouxe pra o presente né? Para os 

alunos. 

 

P1 

O aluno, ele escolhe qualquer assunto – certo – em cima das histórias, têm números, 

frutas. Assim você faz qualquer coisa que quiser fazer, pensa como organizar isso e 

mostrar. Depois de organizado, ele percebe realmente que ficou tudo perfeitamente, a 

organização, a forma com que usa LIBRAS. E ela fala parabéns pelo tudo organizado 

com as crianças. Às vezes tem que dá uns conselhos porque às vezes não percebem a 

rapidez com que é utilizado, mas outros já percebem mais rápido, então ela tem que 

aconselhar antes. 

 

17. 

Ela tá informando que os alunos escolhem os números com relação à matemática e 

perguntam o sinal  de mais, menos, dividir, multiplicar – hum- depois ela mostra  tudo 

é baseado em perguntas e respostas. Essa porque primeiro eles escolhem somar, 

subtrair de desconto de pontos que são colocados, o aluno, ele se identifica melhor, 

porque o que percebemos, tanto crianças como adultos, a gente não tem que chegar, 

assim você vai fazer, isso é mostrado. 

Um leque pra que esses alunos eles escolham o que ele identificar dali, o que ele 

percebe melhor. Então você percebeu isso da mesma forma das áreas da matemática. 

Então são mostrados ali, é feito de acordo. Tudo mostra através de figuras, nada 
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colocando primeiro o que a gente fala né, verbo e sim tudo figuras, tudo visual. Depois 

é que vem a socialização da figura com o verbal. Da figura e o dialeto em si que é o 

português, isso vem em segundo plano, mas sempre primeiro o visual, sempre o  

visual, ai dali eles escolhem. Daquela escolha é que vai ser mostrado as formas, tanto 

gramaticais quanto das formas que interagem com relação da aritmética. Então são 

mundos diferentes, apesar de ter a mesma forma de ensinar, mas sempre deixando pra 

que eles vejam, é mostrado. Depois em seguida é organizado pra que não fique 

aleatório, então se mostra. Ele se identificou, mostra os sinais, depois organiza e 

mostra a ele que aquilo tem uma organização, tem um segmento. 

 

Pesquisadora 

Oh, P1, esse é...essa atividade que é uma interdisciplinaridade com a matemática, né? 

Essa atividade com a matemática, ela foi buscar dessa escolinha de surdos? Que ela 

trabalhou, estagiou, né? É interessante. 

 

P1 

É aqui mesmo na faculdade. Logo de inicio os números era confuso ao aluno. Trocava, 

invertia e misturava tudo, não conhecia os números. Difícil. O treino que existia 

mostrava-se zero ai vinha o dois e organizavam e mostra o segmento. Então a prática 

junto com as figuras em si e a organização. Somava, utilizavam tampinhas, centavos 

também já fazia assim. 

 

Pesquisadora 

Muito boa essa atividade – 

 

 

P2 

Essas atividades podem ser feitas assim, com alunos surdos e alunos ouvintes. Essa 

prática em si quando a gente usa, tanto as cédulas quanto as ....... tampas?.... Não são 

moedas mesmo, são moedas, cédulas ou centavos que utilizamos pra crianças, porque 

quer queira ou não, até o analfabeto em si, ele conhece de dinheiro ...humhum,....então 

facilita muito você inventa aquelas moedas pode também ser feita. Eu já fiz já. Nós já 

fizemos um percurso nessa área e facilita muito o ensino da matemática. Agora dá a 

organização né, sempre o decrescente, o que vem antes, que vem antes e vem depois 
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pra criança que está começando. Fica meio difícil, mas com a prática como se 

falou..bem melhor. 

 

Pesquisadora – Qual é a pergunta, P2? É a 18. 

 

 

18. 

P2 

Em outros aspectos observados em 2013 foram as questões de “responda rápido”em 

LIBRAS 

 

Pesquisadora – 

É, ela fazia aquelas perguntas “Que dia é hoje?” “Qual o horário que nós estamos?” 

 

 

P2 

Pergunta rápido fazia 

 

 

Pesquisadora 

Na apostila, né? P2 – Na apostila responda rápido. Ai escolhia qualquer uma. Aí que 

dia é hoje?  Avisava – 

 

Pesquisadora 

Avisava pra responderem, né? Porque elas procuravam ratificar na habilidade. Você 

pode destacar alguns aspectos positivos dessa atividade pedagógica? Ela colocava na 

apostila, né? Perguntas rápidas. 

 

19 

P1 

Ela diz que era uma atividade satisfatória porque quer queira ou não existe um 

feedback entre um e outro, né. Isso facilita bastante. Agora isso é feito mais pra que o 

aluno possa perceber, dê mais ênfase nas atividades que são obrigatórias que quer 

queira ou não essas atividades por semestre também, né? E nos cursos também. Ai 

como a gente uma obrigação de tá com o aspecto do saber, infelizmente eu digo que 

prova não é atividade e sim punição, mas, pra saber do aluno se realmente ele sabe 
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sobre aquele assunto, então infelizmente  tem que ser feita. Ela diz que realmente é  

dali que tem um maior feedback, mas os alunos sempre falam, respondem. 

Ela diz que a utilização da música ajuda bastante e a aprendizagem é mais rápida 

porque as pessoas sentem a emoção  da música, a expressão. 

 

Pesquisadora 

Amplia o vocabulário, né, P2? É. 

 

 

P2 

Ajuda bastante as pessoas e aprendem rápido com a música. 

 

 

P1 

É a utilização da datilologia. As cruzadas, elas ajudam bastante e quando foi 

introduzida na utilização da datilologia, porque vai melhorar a base da articulação de 

ida e vinda, por isso que a gente diz pratique na frente do espelho, veja melhor as 

palavras e o andor pode fazer a datilologia. Ai  facilita muito, né? 

 

Pesquisadora 

– Oh, P2, tudo era escolhido entre vocês duas? Todo esse material foi escolhido entre 

vocês duas, foi? 

 

P2 

Ai veja só: a introdução da música foi opção minha junto com outra professora, a 

cruzada foi de opção minha. Ai expliquei pra ela como a gente poderia ter usado.  

Então ela deu a ideia porque da datilologia sem figura. Então a datilologia melhorou 

bastante. A introdução das cruzadas ou achar qualquer tipo de figuras. Ai o que é que 

aconteceu? Isso facilita muito, porque identifica a datilologia das cruzadas e a 

identificação das figuras pra achar os erros. Então é  aonde em cima em baixo? Então  

o apontar também facilita, porque as pessoas acham a que porque tá aqui, tá ali existe 

uma diferença entre o aqui e lá. Então isso facilita muito. O que está na frente o que tá 

atrás, o que tá em cima, o que tá embaixo. 

 

Pesquisadora 

Certo 
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21. 

P1 

A escola Soares Dutra, a escola técnica, também estudei lá. Fui secretária de lá 

também. Muito bom. Também fez. Lá tem TCC. Com já com  experiência  dos 

técnicos também. 

O técnico de LIBRAS que era interprete, a experiência da banca. A primeira ela teve 

aqui na faculdade junto. Ela teve primeiro aqui a experiência 

 

Pesquisadora: 

Vamos ter outras – 

Depois ela teve lá no Soares Dutra e aqui na faculdade. Fora, ainda não. 

 

 

22 

P2 

A pergunta é o que você apresentaria a professora de LIBRAS para ouvintes ontem? 

 

 

Pesquisadora 

Isso. Quando ela entrou na faculdade, a primeira vez que ela que ela foi dar aula para 

os alunos adultos da graduação, como é que ela via aquela professora ali, do passado? 

Como foi que ela se sentiu ali, tendo que se envolver com plano de curso diferente, 

trabalhando com P2 naquele momento, voltada pra o aluno ouvinte, ensinar LIBRAS, 

ela sendo a única surda da sala? Como é que ela se viu ali no passado: quem era P1, a 

professora, daquele momento? Isso. Ela chegou desconfiada? Ela chegou corajosa?  

Ela chegou aberta para o novo? 

 

P1 

No começo, preocupada. É difícil mesmo. Foi aprendendo, foi evoluindo, verdade. 

 

 

Pesquisadora 

A influência dos alunos. Ela conseguiu tirar dos alunos a experiência para 

continuidade? 
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Pesquisadora 

Como assim? Por exemplo, os alunos diziam que havia uma necessidade de trabalhar 

mais com música ou conversavam entre eles, né, sobre música, e ela captava? – Ou 

quando ela trazia algo novo, uma cruzada, eles gostavam, ai  ela dava continuidade 

com outra. Essa experiência do dia a dia. Hum... 

 

P2 

A didática em si, ela usa diferente, mas com as perguntas que eles faziam, os alunos, 

ela começava a trabalhar com os próximos . Os alunos, eles duvidavam que ela era 

professora. (RISOS) 

 

Pesquisadora – AHHH. 

 

 

P2 

Por ela ser nova, os alunos achavam que ela não teria, ela não teria o pulso certo pra 

poder ver, mas eles perceberam que não. 

 

Pesquisadora 

Que ela levou a sério, né? 

 

 

P2 

É isso que tô falando. Então assim eles percebiam que por ela ser nova, eles diziam: - 

não a professora é mais nova do que eu, porque eu tenho que obedecer. Então eles 

percebiam que ela tinha pulso, que ela era dura, né, com relação a esses assuntos. E os 

assuntos em si ela trazia e viam que aquilo tem resultado. Então tem que queira ou não 

é uma experiência que vai adquirindo e melhorando com o decorrer do tempo. 

 

Pesquisadora 

Isso. As avaliações que os alunos faziam ao final de cada semestre dava esse feedback, 

esse retorno, pra ela também? Que eles não fazem, né? De cada disciplina? Se ela 

estava indo bem? 
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P2 

Eu vou falar por experiência também que a gente conversa sobre isso. Falando com os 

alunos que aprende no final de todas as atividades. Por isso que os alunos, a gente 

percebe, que os mais interessados são os de psicologia. São poucos os alunos que vão 

pra fazer LIBRAS, porque é eletiva. As eletivas então percebe que ele é interessado  

em fazer e as notas deles, por incrível que pareça, são bem melhores né, do que as 

outras atividades. 

 

Pesquisadora 

De pedagogia e letras? 

 

 

P2 

Já o de enfermagem por ter já experiência e eles entendem melhor não é e todas as 

práticas das práticas e laboratoriais, eles fazem. Aí, um ou outro, pouco que chega né, 

atrasada e fala pra ela. Ai é sempre dá e fala pra ela né, aÍ chega atrasada, porque tava 

trabalhando. Alguns são verdade; já outros chegam e a gente percebe que tá fingindo 

mas... 

 

23. 

Pesquisadora 

E a P1 de hoje? (risos) Como é que ela entra na sala de aula? A professora né? 

Preocupada ainda? 

 

P1 

Se sente segura, normal. 

 

 

Pesquisadora 

Ela sente que cresceu? 

 

 

P1 

Ela diz que hoje o aluno pode reclamar, mas ela se sente segura. 

 

 

P2 –( risos) 

Muito bom. Agradecemos, ah ainda falta uma é? 
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Pesquisadora 

Eita uma coisa que eu queria perguntar, P2. Os colegas professores, mas vai tu vai. 

 

 

P2 

Aqui a pergunta é hoje como ela se apresentaria a comunidade Fachiana? 

 

 

Pesquisadora- 

Há professores e alunos, né? 

 

 

P2 

Uma professora segura ela disse, isso ela falou. 

 

 

 

COMENTÁRIO DA ANALISTA 

 

 

Retomar-se-á à teoria do discurso ao tratar da formação-sujeito. De acordo com 

Orlandi (1999) 

 

Devemos ainda lembrar que o sujeito discursivo é pensado como “posição” entre 

outras. Não é uma forma de subjetividade, mas um lugar que ocupa para ser sujeito 

do que diz (M Foucault, 1969). É a posição que deve e pode ocupar todo indivíduo 

para ser sujeito do que diz. O modo como o sujeito ocupa o seu lugar, enquanto 

posição, não lhe é acessível, ele não tem acesso direto à exterioridade (interdiscurso) 

que o constitui. Da mesma maneira, a língua também não é transparente nem o 

mundo diretamente apreensível quando se trata da significação, pois o vivido dos 

sujeitos é informado, constituído pela estrutura ideológica. (p.49) 

 
 

Assim, nesta quarta parte, objetiva-se apresentar a constituição do professor surdo 

firmado pelas vozes da posição professor em que o intercâmbio entre os futuros professores 

em formação viabilizarão as mudanças de estratégias cujo foco é fazer com que o outro 

aprenda. 

Para isso, avaliar-se-á o discurso da professora P1, firmados na análise do processo de 

inclusão durante o aprendizado/ensino de uma professora surda por meio da análise do 

discurso. 

A trajetória estudantil da professora P1 encaminha-se à graduação de pedagogia. A lei 

5626  determina a profissionalização desses jovens surdos para a sustentabilidade do processo 
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de inclusão firmado pelas leis internacionais. É preciso uma ampliação dos profissionais 

surdos que possam ensinar LIBRAS para ouvintes e surdos. 

No espaço da graduação, outras atividades acadêmicas são inseridas em seu percurso 

estudantil. O trecho da entrevista abaixo demonstra outras práticas diferenciadas, a 

participação em congressos, palestras e seminários, favorecida pelo domínio da Língua de 

Sinais e pelos amigos que compartilham essas novas descobertas. Além destas, a professora 

P1 introduz-se na área da pesquisa. 

 

Quando pequena estudara com a professora. Ela não ensinava da mesma forma que 

aprendeu quando criança. Que antes diferente a metodologia de hoje. Era 

inteiramente diferente. Ela pesquisou. Foi a palestras. Percebia pessoas que 

entendiam e começavam a escrever. Dessas palestras amigos também professores  

que já percebiam a escrita faziam uma troca de experiências que eles tinham no  

curso de pedagogia. P1 – Tradução de P2 

 
No discurso explicitado, há uma crítica negativa ao aprendizado do passado. Observa- 

se que a busca pelo novo para uma mudança na metodologia adotada ao ensinar-se aos 

estudantes surdos, para a professora, na atualidade, era essencial, uma vez que a prática de 

ensino desenvolvida no passado não era interessante aos estudantes na atualidade.. 

Essa atitude expressiva remete à Gesser (2012) quando ela ressalta a formação do 

professor surdo: 

 

Em vários cursos de LIBRAS, em muitas situações de ensino, recorre-se a um 

professor desprovido de formação especializada. As aulas serão construídas 

intuitivamente, muitas vezes com referenciais pautados nos modelos de seus  

próprios professores ouvintes. 

Em situações mais favoráveis, o professor surdo será aquele que teve a oportunidade 

de estudar e se formar para atuar como professor de línguas. Neste último caso, sua 

competência teórica e aplicada o levará a refletir mais claramente sobre  suas  

práticas pedagógicas. (p.82) 

 
 

Verifica-se que P1 encaminha-se por uma profissionalização diferenciada da 

experiência da mesma como estudante do ensino fundamental I, II e médio. Observa-se,  

assim, um aspecto no percurso de uma jovem professora que dispõe agora de um espaço 

bilíngue para a apreensão do conhecimento da vida acadêmica na faculdade. Nesta  

instituição, há a presença de uma intérprete de LIBRAS. Ela viabiliza um aprendizado na 

primeira língua da professora P1, além de favorecer os diálogos com docentes e os outros 

graduandos. 

Outro aspecto importante desse espaço acadêmico é o aprendizado de LIBRAS pelos 

ouvintes. Esse conhecimento confirmará a exigência do decreto 5626 de 22.12.2005, nacional, 
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em que as autoridades brasileiras legislam sobre a formação do professor da disciplina de 

LIBRAS. 

 

 
CAPÍTULO III 
DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LIBRAS E DO INSTRUTOR DE  

LIBRAS 

Art. 4
o 

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. 

Art. 5
o 

A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou 

curso normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa  escrita  tenham 

constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngüe. 

§ 1
o 

Admite-se como formação mínima de docentes para o ensino de Libras na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a formação ofertada em 

nível médio na modalidade normal, que viabilizar a formação bilíngüe, referida no 

caput. 

§ 2
o 
As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. 

 

É interessante como a lei nacional direciona os percalços do profissional surdo. 

Verifica-se no discurso de P1 que sua trajetória é marcada pelas leis que permitem as 

oportunidades adiadas por muito tempo a uma cidadã surda e aos aprendizes de LIBRAS. 

Além desse aspecto, de acordo com Bisol; Valentini; Simioni; Zanchin (2010), 

 

 
A maior presença de estudantes surdos em contextos universitários é recente, e 

decorre de diversos fatores, entre os quais: o reconhecimento, a partir de meados da 

década de 1990, do status de língua para a língua de sinais; o desenvolvimento de 

propostas de educação bilíngue de qualidade para surdos; e um momento histórico 

no qual políticas públicas de inclusão vêm aos poucos aumentando o acesso e a 

participação ativa de pessoas com necessidades especiais em diferentes contextos 

sociais. (p.27) 

 

Verifica-se que os surdos conquistam um direito à educação e à profissionalização 

mencionada na Constituição Federal (1988). Neste espaço de poder dos conhecimentos 

formais, eles oportunizam suas reivindicações políticas, criam novos grupos, associações, 

articulam-se por seus direitos na sociedade, conforme pesquisa realizada por Deonisio  

Schmitt (2008). 

 

Mediante a possibilidade de luta política pela educação no espaço da alteridade, os 

profissionais surdos de licenciatura precisam marcar a diferença no parâmetro 

curricular do ouvinte. A Língua de Sinais é importante no campo universitário para 

acessar o curso de pedagogia ou Letras Libras, simbolizando a conquista de   espaço 
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na sociedade de modo que o surdo participe na luta pela educação nesta área. ( p. 

114) 

 

Rangel e Stumpf, no artigo A pedagogia da diferença para o surdo, (2012) in: Lodi et 

al, expõe os conteúdos que devem fazer parte do currículo durante a formação do professor 

surdo. Entre eles 

 

A identidade surda 

Leitura e escrita de língua de sinais 

Expansão do vocabulário em LIBRAS 

Língua de Sinais e Língua Portuguesa: diferenças e semelhanças 

(p.113) 
 

No trecho da entrevista, P1 destaca alguns conhecimentos da escrita da língua 

portuguesa: 

 

Dessas palestras amigos também professores que já percebiam a escrita faziam uma 

troca de experiências que eles tinham no curso de pedagogia. P1 – tradução de P2 

 

Percebe-se uma preocupação de P1 com o aprendizado da escrita. Nota-se também que 

essa preocupação não se restringe apenas a um graduando surdo, uma vez que P1 expõe que 

eles discutiam sobre essas dificuldades e trocavam informações sobre elas, como também as 

soluções, já que a mesma informa que trocavam experiências. 

As pesquisas desenvolvidas por Lodi, Harrison e Campos (2012) demonstram as 

especificidades dos surdos no momento da escrita em língua portuguesa. Eles desmistificam a 

necessidade de um domínio do signo escrito, viabilizando um aprendizado de acordo com as 

necessidades e particularidades de cada comunidade. 

O artigo produzido pelas professoras Cavalcanti e Melo (2011) registra as dificuldades 

que os estudantes universitários possuem ao aprender a língua portuguesa, principalmente os 

filhos de pais ouvintes. Pela trajetória do aprendizado desses graduandos, a aquisição da 

linguagem inicial dos surdos seria a Língua de Sinais, no entanto, a aquisição inicial é com a 

língua portuguesa com base na criança ouvinte. 

 

Assim, pode ser observado que a aquisição do português escrito por esse grupo é 

trabalhada com base no ensino do português, para crianças ouvintes. Neste caso, ela 

vai ser alfabetizada em português sem levar em consideração que essa língua deve 

ser trabalhada como 2ª língua, e que é necessária a atenção para o fato de que entre 

as duas línguas existem semelhanças e diferenças. (p. 116, 117) 
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As dificuldades com a língua escrita encaminharam os graduandos, grupo em que a 

professora P1 esteve inserida, a uma pesquisa extraclasse entre eles mesmos. Na ânsia de 

procurar resolver suas dúvidas, partilharam seus conhecimentos como estudantes, mas 

também como professores, uma vez que os mesmos estavam sendo habilitados naquele 

momento a ensinarem a língua portuguesa e LIBRAS ao fundamental I. 

Essa procura pelo novo, pela especificidade do surdo, marca a ideologia do processo 

de inclusão firmado nas leis internacionais. A ordem, na memória discursiva da história, 

encaminha os estudantes de graduação a produzirem suas atividades pedagógicas 

diferentemente dos professores ouvintes, uma vez que há uma internalização da cultura surda, 

suas afirmações como sujeitos de um poder, agora no espaço do professor. 

 

Com a transformação das relações sociais, o sujeito teve de tornar-se seu próprio 

proprietário, dando surgimento ao sujeito-de-direito com sua vontade e 

responsabilidade. A subordinação explícita do homem ao discurso religioso dá lugar 

à subordinação, menos explícita, do homem às leis: com seus direitos e deveres. 

(ORLANDI, 1999, p. 51) 

 
 

Eles procuraram entre eles mesmos, um intercâmbio de experiência que pontuará seu 

percurso metodológico como profissional, ocupando o espaço do professor. 

O próximo tópico abordará a primeira experiência de P1 como professora oriunda do 

curso de pedagogia da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda – FACHO. 

 

 Graduanda-Professora x Professora-Graduanda: o estágio – Atividade prática profissional 

 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da FACHO rege-se por um período 

de cinco anos. No período de 2002 a 2006, destacava-se nesse PDI o objetivo do curso de 

pedagogia. 

 

O curso de Pedagogia, tendo por base a docência, forma profissionais que podem 

atuar na gestão escolar e no atendimento a alunos portadores de necessidades 

especiais, a partir dos conteúdos gerais e específicos que compõem a sua estrutura 

curricular. 

A licenciatura Plena em Pedagogia, Habilitação de Magistério/Administração 

Escolar e Educação Especial – Deficiente Auditivo, objetiva a formação de 

educadores – profissionais preparados para o trabalho pedagógico, dando ênfase a 

sua atuação como professor – aquele que participa da organização geral da escola e 

do exercício de ensinar.    (PDI, p.41/42) 
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Para esse exercício de ensinar, a FACHO viabiliza a implantação de um estágio 

supervisionado a partir do ano de 2003. Na organização curricular,  há  o  formato 

estabelecido na época. 

 

Ciclo Geral 

Ciclo Profissional 

Habilitações 

- Administração Escolar 

- Educação Especial 

(PDI, p.50) 

No Ciclo Profissional, registram-se dados com relação ao Estágio Supervisionado e 

Prática de Ensino (2002/2006). 

 

- perfazendo um total de540 horas 

- estágio, por força da matriz curricular, é de final de curso, tendo por base a ação – 

reflexão – ação buscando uma leitura da realidade concreta da instituição escolar, 

vista como espaço de aprendizagem e inserção profissional. 

(PDI, p.51) 

 

A professora P1 registra essa experiência como satisfatória, conforme trecho abaixo. 

 

 
Que o período de estágio... que tinha uma escola de surdos aqui. Então o  estágio  

dela foi todo nessa escola de surdos que tinha a coordenadora e os professores e ela 

fazia estágio aqui na escola de surdos na própria instituição. P1 – tradução P2 

 
 

Esse momento do estágio prima pela desenvoltura de atividades que exponha a prática 

profissional. No estágio, confirmam-se os diversos saberes adquiridos durante a graduação. 

Além disso, é possível discutir os planos de aula, as ações que resultaram num aprendizado 

positivo ou não. 

Três aspectos são significativos nessa informação: Primeiro a professora P1 foi  

estagiar na escolinha de surdos instituída por crianças surdas. Esse fator foi primordial para a 

desenvoltura linguística em LIBRAS e para a reflexão de sua prática, agora, pela primeira 

vez, como professora. No início de seu percurso acadêmico, ela fora excluída do 

conhecimento de LIBRAS. Na escola só para surdos, como estagiária, consegue explorar seus 

conhecimentos em LIBRAS e língua portuguesa junto aos seus educandos. A continuidade de 

sua trajetória emergiu com uma educação bilíngue só na graduação. 

O segundo aspecto ressalta que essa experiência viabilizou o foco na língua de Sinais e 

na língua portuguesa. Ou seja, a abordagem de ensino bilíngue emerge na sua prática 

pedagógica como estudante-professora. 
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O terceiro aspecto evidencia os professores ouvintes e surdos num debate sobre suas 

práticas. 

 

Que Era difícil aprender. As crianças. Pra organizar, pra que as crianças pudessem 

aprender usavam jornais e revistas, mostravam figuras do corpo fazendo com que 

elas percebessem o todo, o extenso das figuras: tocar, perceber, olhar, escrever 

nomes. Quando elas percebiam... fazer dinâmicas com essas crianças . Então elas 

aprendiam rápido. P1 – tradução P2 

 
 

Nesse relato, a professora P1 expõe as dificuldades enfrentadas no primeiro contato 

com os alunos em sala de aula. No entanto, ela busca recursos visuais para permitir um 

aprendizado das crianças. 

 

Então ela percebeu que, com toda essa dinâmica que se fazia de trazer, de brincar do 

lado lúdico então percebia que as crianças aprendiam mais rápido e que ela não 

trouxe a experiência que ficou com ela quando criança. Que era diferente, que era 

uma outra metodologia que se usava e hoje já se usa uma didática melhor pra o 

ensino  e aprendizagem para surdo. P1 – tradução P2 

 
 

Observa-se, nesse trecho da entrevista, a surpresa empreendida diante de novas 

ferramentas de ensino/aprendizagem para os surdos. Ela percebe a diferenciação, compara 

com o seu próprio aprendizado no passado e identifica uma didática mais acessível às crianças 

aprenderem. 

Verifica-se no discurso da professora P1 a teoria de Orlandí (1999) sobre o 

esquecimento. Para a autora, o esquecimento proporciona a cristalização dos sentidos 

produzida os quais criam um efeito no sujeito de controle no que está sendo dito, acreditando 

que o novo revela-se em suas palavras, o transparente está gerando sentidos. É nessas 

evidências que se ressalta o esquecimento. 

 

O indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o dizer. 

Partindo da afirmação de que a ideologia e o inconsciente são estruturas- 

funcionamentos, M. Pêcheux diz que sua característica comum é a de dissimular sua 

existência no interior do seu próprio funcionamento, produzindo um tecido de 

evidências “subjetivas”, entendendo-se “subjetivas” não como “que afetam o  

sujeito” mas, mais fortemente, como nas quais se constituem o sujeito. ( p.46) 

 
 

Gesser (2012) salienta essa necessidade de uma nova metodologia para o ensino dos 

surdos, conforme apresentamos no capítulo O docente surdo, como se observa a seguir. 

 

A discussão não pode e não deve ficar no nível restrito da língua. Se ela foi utilizada 

em todos os movimentos como tema e objeto de luta política da comunidade surda, 

há  que  viabilizar  e  refletir  sobre  outras  questões  igualmente  relevantes  como a 
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questão curricular, as didáticas empregadas na escolarização dos surdos, as formas 

pedagógicas para o ensino de LIBRAS, a formação de professores surdos e ouvintes, 

a formação de intérpretes, a formação de professores surdos nesses contextos, a 

relação escola-trabalho, o envolvimento das famílias, a dinâmica inclusão/exclusão. 

(p.94-95) 

 

 

A diferença existente entre o surdo e o ouvinte é matéria de debates entre a equipe  

para as retificações e ratificações pedagógicas e curriculares da FACHO, como também era na 

escolinha para surdos. O PDI (2002/2006) apresenta estratégias para o Curso de Pedagogia 

que ratificam essas modificações. 

 

Realizar reuniões pedagógicas bimestrais; 

Intensificar as mudanças no sistema de avaliação, tornando-o processual, contínuo, 

cumulativo e formativo; 

Realizar atividades de prática e estágio supervisionado em instituições conveniadas; 

Estudar os documentos legais para fundamentar a atual concepção do curso de 

formação de Professores da Educação básica, em nível superior; 

Realizar encontros para discutir e reestruturar a organização curricular; 

Desenvolver atividades práticas nos vários componentes curriculares, ao longo do 

curso, garantindo uma articulação teoria – prática. (p.44) 

 
 

Assim, percebe-se o compromisso que a FACHO tem para a qualidade do ensino cujo 

foco é a habilitação de seu estudante. De acordo com o PDI busca-se construir o perfil de um 

 

Profissional preparado com conhecimentos e técnicas específicas para atender aos 

educandos com necessidades especiais (deficiência na áudio-comunicação) sendo 

habilitado para exercer um trabalho numa perspectiva transformadora, 

desmistificando preconceitos existentes e buscando cada vez mais a inclusão no 

processo educativo. (PDI, 2002/2006, p.42) 

 
 

A professora P1, durante seu estágio, ressalta a positividade em estar com as crianças 

surdas. Inserir-se na escola de surdos agora assumindo outro papel, ou seja, ela não era mais a 

estudante, era agora a professora. 

Ao buscar modificações no ensino direcionado a crianças surdas, a professora P1 

discursa no seu papel de fazer com que o outro aprenda mais também como a ativista, a 

detentora de um poder e de uma necessidade de fazer diferente, legitimando a língua e a 

cultura dos surdos. Estes são elementos identitários legitimados em lei, mas minimizados em 

discursos e ações. 

 

- Ela informa que não... não teve nenhuma dificuldade pra ensinar crianças surdas 

porque elas tinham a mesma forma de linguagem. Então as crianças que iam 

aprender se identificavam umas com as outras e professor junto com alunos. 



114 
 

 

 
 

Facilitou bastante porque a criança se identificava junto com o professor não era só a 

conversa, a leitura labial, mas sim há o diálogo, utilizando as mãos e o visual que  

era o que eles faziam. P1 – tradução P2 

 
 

A professora P1 registra a identificação ocorrida entre professores e alunos e percebe a 

importância por poder estar ensinando em LIBRAS, ou seja, distanciada da concepção oralista 

vivenciada por muitas escolas ou ainda da concepção da comunicação total. 

Nesta formação discursiva emerge ainda a ideologia dominante da inclusão firmada na 

aquisição de linguagem apenas numa língua: a portuguesa. É possível perceber que a  

escolinha direcionada aos surdos promove um aprendizado por um único viés: LIBRAS. No 

entanto, o aprendizado dos surdos é bilíngue, uma vez que, na escrita, a língua portuguesa 

emerge como primeira língua. 

A UNESCO ressalta a exigência dos documentos internacionais quando expressa: “ o 

direito que tem as crianças que utilizam uma língua diferente da língua oficial de serem 

educadas na sua língua.” (1954, apud BOTELHO, 2010, p. 111) 

Essa situação legitima o direito do surdo à educação em sua língua, permitindo uma 

significação de que LIBRAS é uma língua natural com estatuto linguístico. Observa-se 

também a importância de trazer essa realidade e conscientização à criança. 

Outro aspecto significativo é a valorização dos diálogos ressaltados nos momentos do 

aprendizado, ou seja, uma dinâmica focada na interação, na participação dialogada, na 

visualização das imagens. 

A professora P1 ressalta em seu discurso, mais uma vez, uma posição de poder. Com 

sua ação, ela minimiza o sentimento de estrangeiro que perpassa pela criança surda na 

trajetória do conhecimento, uma vez que o sistema educacional de inclusão apresenta 

fragilidades, permitindo a continuidade da situação do surdo. 

P1 resgata o que os documentos internacionais exigem. Contudo, apenas por um viés. 

A educação bilíngue deve ser focada, pois é nela que o cidadão surdo-estudante apoiar-se-á 

para um combate constante por seu lugar no meio social. 

A professora P1 inseriu-se num ambiente familiar durante o seu estágio. O fato de 

conhecer as dificuldades e facilidades dos estudantes surdos compartilhados por professores 

surdos possibilitou uma reflexão e discussão sobre sua própria prática. Era o momento de 

pensar a educação dos surdos. 

O próximo tópico destacará a vivência da professora P1 após a sua formatura, ou seja, 

como uma profissional de pedagogia, uma professora, ensinando LIBRAS, na própria 

Faculdade onde se graduou e concluiu seu curso. 
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 Professora P1 – Vivência profissional após a graduação 

 

 

Nesta parte da entrevista e análise, introduzir-se-á a professora P3 durante a 

conversação. Ela não está presente, mas a analista juntamente com a professora P1 e a 

intérprete P2 mencionarão P3. Ela era efetiva da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda – 

FACHO. Era a professora da disciplina de LIBRAS ministrada agora pela professora P1. P3 é 

ouvinte, é graduada em letras. A docente foi selecionada no concurso público para professores 

da Universidade Federal de Pernambuco. Dessa forma, desliga-se de seu vínculo com à 

FACHO e a professora P1 é convidada para ministrar as aulas de LIBRAS na graduação. 

A professora P1 é oriunda da segunda turma de pedagogia, em 2004, com a inclusão  

de estudantes surdos na faculdade, verificaram-se algumas situações registradas nas reuniões 

da instituição como o fato de a professora só se comunicar em LIBRAS, inviabilizando um 

diálogo prolongado com outros professores, uma vez que estes não conhecem nada da língua 

de Sinais. 

Essa dificuldade com a comunicação encaminhou a professora a certo isolamento, uma 

vez que ela concentra-se em suas atividades pedagógicas e técnicas e não escuta os diálogos 

próprios de uma sala de professores. 

Muitos dos colegas não conheciam a professora, deixando-a ainda mais isolada. No 

entanto, parte dos funcionários dialogava com a mesma, uma vez que, desde 2011,  ela 

ministra aulas de LIBRAS aos moradores residentes nas proximidades da faculdade. Todos os 

sábados, parte dos funcionários, estudantes, religiosos, participam desse curso básico e 

intermediário. 

A área da educação, licenciatura, permite uma prática durante o estágio em que os 

estudantes vivenciam elementos da profissão como docente de pedagogia. Essas experiências 

retratam as nossas experiências como estudantes quando crianças. Cunha (2005) focou sua 

investigação nas memórias dos professores em que os mesmos recorrem a elas para 

diversificar suas práticas pedagógicas, gerando assim uma revisão dessas atividades do 

passado. 

Outro ponto destacado por essa pesquisadora é a troca de experiências entre docentes. 

Os diálogos entre os docentes permitem a manutenção de um perfil considerado ideal para o 

ensino de línguas. Dessa forma, os professores constituem esse perfil por meio das 

fundamentações teóricas apreendidas durante o curso de pedagogia como também pelos 

debates realizados entre os docentes. 
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A professora P1 principia a formação docente com a disciplina de LIBRAS. Ela divide 

com a professora P3 as experiências com o ensino de LIBRAS. P3 se comunica com P1 para 

saber de alguns Sinais que desconhece e discute sobre a cultura surda. Assim, P1, desde o 

período como graduanda de pedagogia divide esses conhecimentos com a professora P3 numa 

consultoria firmada no intercâmbio de saberes. P3, por sua vez, auxilia P1 com informações 

sobre a prática pedagógica e inovações para os surdos. 

Verifica-se nessa troca uma valorização de um aspecto da cultura surda, ou seja, o 

nome sinalizado em LIBRAS. O nome de batismo em língua portuguesa é substituído pelo 

nome em LIBRAS. A professora P1 seleciona um sinal correspondente às características de 

cada aluno, quer pela aparência, quer pela forma de ser. Só o surdo pode realizar  esse 

batismo. 

Rangel e Stumpf (2012) ressaltam a necessidade de o professor surdo “formentar a 

empatia e a compreensão dos ouvintes para que compreendam as posições culturais e suas 

diferenças.” 

A professora P3 divide com P1 esse aprendizado e contribui com o aprendizado de P1 

como graduanda de pedagogia. Isso se observa no fragmento da entrevista mencionada: 

 

Uma professora com o nome de P3 que ensinava aqui (na FACHO) chamava ela pra 

vir a faculdade pra ajudar junto com os sinais em sala de aula que ela era professora 

da cadeira antes de P1. As duas se ajudavam em ambas as formas tanto uma na 

própria disciplina, cadeiras, que tinham no curso de pedagogia, e ela ao transmitir 

pra P3 todo conteúdo da LIBRAS em sala de aula e toda vez P3 chamava ela pra ela 

pudesse ajudar até então porque os sinais em si só os surdos eles podem denominar 

cada pessoa. Então o ouvinte por mais que se entenda ele não pode dar sinal pra 

ouvinte nem pra surdo então isso é uma característica da comunidade surda ao qual  

o surdo ele tem. Eu dá um sinal de abreviação do seu nome só esse, por isso que P3 

também chamava pra que ela pudesse além de dar o sinal, mas também em sala de 

aula ela ensinar também os sinais pra que os alunos pudessem entender melhor a 

dinâmica dos sinais perante a comunidade surda. (P1)         (p.124) 

 
Para o envolvimento com uma prática diferente firmada numa pedagogia da diferença, 

Rangel e Stumpf (2012) ressaltam a urgência de uma proposta curricular que promova os 

conteúdos essenciais na formação dos professores surdos. 

A professora P1 obteve na graduação o conhecimento com estudantes surdos que 

dividiam suas dúvidas e aprendizados novos. Não havia professores surdos para compartilhar 

essas primeiras experiências, como professora de LIBRAS. A docente P3 explica a ementa e 

encaminha os planos de aula da instituição FACHO. P1 conta também com o apoio da 

intérprete a qual a acompanhará no espaço da sala de aula nesses primeiros anos. 
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Os planos de aula, antes quando ela entrou aqui, aí P3 tinha passado pra ela quais 

eram as formas adequadas para ementa. Os planos de aula, depois que ela começou a 

pegar todos os cursos da instituição, então eu (intérprete) sentei com ela e 

organizamos as novas tarefas com relação aos cursos e daí ela desenvolveu, porque 

ela tem a bibliografia dela e os métodos dela. Então para o curso de enfermagem 

utiliza um plano de aula, pra letras e pedagogia é um outro plano de aula, psicologia 

também. 

Aí muitas vezes as pessoas pensam que por ser LIBRAS tem que ser um plano de 

aula pra todos os cursos. Na verdade, não é, porque cada um tem uma  forma 

diferente de abordagem pra pedagogia, formas e exames inicias pras crianças; as de 

letras da forma que tem na base da leitura, como se adequar a isso, ensinar a criança 

a entender. De psicologia e enfermagem, como são relacionadas à área de saúde, já 

são mais um pouco parecidos e se trata da abordagem e das formas que são feitas os 

exames e como quais são os procedimentos na procura dos hospitais e assim segue. 

São ligados diretamente pras áreas de saúde. Então são diferentes os planos de aula. 

 
 

Percebe-se que há uma conscientização da professora P1 em primar pelos planos de 

cursos diferenciados, de acordo com o público de graduandos que terá o contato com o 

aprendizado da Língua de Sinais Brasileira. 

Ocorre um pacto pela busca do conhecimento e divulgação da língua de sinais em sala 

de aula com a intérprete. Esta compartilha com P1 as escolhas dos conteúdos. A intérprete, 

juntamente com a professora P3, desempenha um papel importante nessas primeiras  

atividades pedagógicas. 

 

Ela informa que o primeiro dia de aula é impossível ela só, porque o ouvinte fica 

confuso e com medo, é difícil. Então no primeiro dia de aula sempre junto com o 

intérprete, claro pra poder ajudar. Tem que ser explicada a história dele, a evolução 

dos surdos, também evitar chamar mudo, surdo mudo, coitadinho, os adjetivos que 

são dados aos surdos. Esclarecer tudo que os alunos, que é importante. A intérprete 

pra deixar bem claro sobre isso, depois ela ensina normal, às vezes há prova. Há   

sim, precisa a prova, precisa porque, como não escuta (professora P1), os alunos 

ficam falando, dando fila em sala de aula (risos). 

 

Nesse trecho, há referências a alguns conteúdos solicitados por Rangel e Stupmf 

(2001) para inserção nos currículos das formações de professores, tais como: 

 

Políticas surdas (escolas, associações, grupos teatrais etc) 

Comunidades surdas 

Movimentos surdos 

Líderes surdos 

Cultura surda 

(p. 122) 

 

 

Verifica-se na trajetória da professora P1, na faculdade, uma ampliação do 

reconhecimento da história dos surdos. Nos primeiros dias das observações de suas aulas, 

emergiram os seguintes tópicos representativos de seus direitos: informes sobre a comunidade 
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surda; informes sobre a surdez; informes sobre o INES - Instituto Nacional de Educação de 

Surdos; os links para as pesquisas sobre comunidade, cultura, língua de sinais, dicionários, 

atividades educativas, leis etc. 

Outro aspecto nesse trecho da entrevista permite uma representação da expectativa dos 

estudantes de pedagogia, ou seja,  o medo, a ansiedade. 

A professora P1 compreende esses primeiros sentimentos percebidos nos graduandos 

de pedagogia. Uma professora surda na faculdade é uma novidade para muitos, gerando essa 

expectativa que também assusta a professora. Isso se expressa quando ela informa: “é difícil”. 

Dessa forma, os primeiros momentos das aulas são registrados por informes essenciais a esse 

primeiro contato com a Língua de Sinais para 100% dos graduandos. 

Realizar-se-á a seguir uma sequência de observações das aulas da professora P1, com  

a turma de pedagogia, com a finalidade de situar a trajetória da professora em sala de aula e 

como a mesma introduziu gêneros diversificados para o aprendizado da Língua de Sinais, 

conforme se observará na continuidade dos trechos da entrevista. 

Os graduandos matriculados nessa primeira turma foram de 31 (trinta e um) 

participantes, sendo três homens e vinte e oito mulheres. A faixa etária variava entre 18 a 52 

anos de idade. As mulheres, em sua maioria, estavam lecionando no ensino básico, numa 

situação profissional informal. 

Para as observações das aulas, explicamos a toda a turma nosso objetivo em estarmos 

participando da turma como ouvinte. Dessa forma, cada noite, introduzimo-nos em duas  

aulas, equivalentes três horas. Éramos recebidos pela professora P1 e a intérprete na turma do 

1º período de pedagogia. 

Na primeira semana, na Faculdade, como professora de LIBRAS, P1 e a intérprete de 

LIBRAS explicaram aos graduandos como se desenvolveria as aulas com duas professoras. A 

intérprete apresentou a professora P1 e explicou que a mesma lia lábios. 

A intérprete fez uma explanação em português e em LIBRAS de alguns assuntos 

pertinentes ao primeiro momento, conforme segue: 

1. Uma explicação breve sobre a disciplina; 

2. A leitura da ementa; 

3. A datilologia do nome da disciplina LIBRAS; 

4. Onde os estudantes poderiam encontrar material de LIBRAS. A importância do 

dicionário de LIBRAS. Sites com informes sobre os surdos e sobre a disciplina; 
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A seguir, a intérprete explicou a lei 10.436 de 24 de abril de 2002, que rege a Língua 

de Sinais, reconhecendo-a como comunicação legal entre os surdos. Ressaltou a necessidade 

de difusão da língua, conforme o artigo 2º da lei em pauta. 

Outro tema viabilizado na primeira semana aos graduandos de pedagogia foi o dia do 

surdo. Todos os estudantes informaram desconhecerem essa informação. A professora P1 

comunicou-se bem com o grupo e destacou tratar-se do dia da inauguração da primeira escola 

direcionada aos surdos no Brasil, em 1857, com o nome Instituto Nacional de Surdos-Mudos, 

atualmente sendo denominada de INES- Instituto Nacional de Educação de Surdos.  

(Descrição das observações das aulas ministradas pela professora P1 em 2012) 

Durante as atividades pedagógicas desenvolvidas, a professora P1 primou pela 

introdução do alfabeto em LIBRAS, enfocando nas configurações das mãos para uma melhor 

compreensão da leitura que o outro realizará. 

A cada encontro com a turma a professora P1 ampliava o vocabulário da Língua de 

Sinais, introduzindo, para isso, pequenos diálogos. Estes estimulavam a turma à descoberta de 

outros novos sinais e, assim, o desenvolvimento de cada graduando era compartilhado por 

toda turma a qual procurava também superar as dificuldades e a falta de conhecimento de 

LIBRAS. 

Durante suas aulas, os estudantes obtiveram inserções de gêneros textuais 

diversificados como os contos infantis, os poemas, os diálogos, entre outros. 

A cantiga não é muito utilizada pelos surdos, contudo, de acordo com o trecho abaixo, 

ela apresenta elementos essenciais ao aprendizado, quando o público do ensino é formado por 

ouvintes. 

É importante em pedagogia aprender os sinais próprios do poema, livros e leituras 

também junto com a forma teatral. O aluno no futuro ele vai se formar como 

professor ou qualquer outra formação que ele tenha já entende a forma de ensinar. A 

forma com que ensina aprendeu na faculdade. É importante a faculdade e os alunos 

fazer a organização e aí apresentação com figuras e slides que possam apresentar 

essas figuras a forma teatral. Os três porquinhos, chapeuzinho vermelho, porque isso 

se desempenha melhor e as crianças também adoram. A prática também faz parte. A 

evolução se vem com o passar do tempo, com as formas futuras. 

 
 

A intérprete P2 informa que a introdução da música para a turma formada aos sábados 

dos cidadãos, vizinhos da Faculdade, aconteceu em 2011. Isso ocorreu em virtude de a 

coordenação do curso juntamente com as professores perceberem que não havia um trabalho 

de expressões significativo entre os graduandos. Dessa forma, com a inserção da música seria 

viável essa atividade corporal. Segue o registro da fala da intérprete, denominada aqui de P2. 
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Como a proposta era o sentimento que as pessoas pudessem colocar, porque é muito 

difícil utilizar no dia a dia das pessoas, então o que foi que aconteceu? Eu sentei 

junto com (outra professora) e propomos uma pra outra o surdo utilizar da música, 

porque a música reporta um sentimento pra que as pessoas possam entender tanto  

ela sendo dor de cotovelo como sendo mais agitada, mas vai informar um 

sentimento. E foi através dela que percebemos que as pessoas começavam a emitir 

melhor as formas de expressões facial e corporal. Por isso a música “amigos para 

sempre”, porque aquele grupo que ficou foi um grupo forte e escolhemos a música 

por conta disso. (Intérprete P2). 

 
 

Gesser (2012) ressalta que 

 

 
As práticas de ensino consideradas ‘corretas e usuais’ podem emergir da própria sala 

de aula, bem como do cerceamento de representações construídas em determinada 

sociedade. Aquilo que fazemos localmente é informado não somente a partir do 

nosso caráter intuitivo e implícito, mas também por uma esfera maior de  

organização social. (p.103) 

 

Estamos assim diante de uma metodologia aplicada pela intérprete P2 e professora P1 

que favoreceu o grupo de graduandos com a ampliação do vocabulário e com a desenvoltura 

corporal. 

De acordo com a professora P1, os graduandos criavam os diálogos, aprendiam os 

sinais, mas esqueciam de representar o ritmo das frases pelas expressões corporais. Assim, 

eram necessárias metodologias que focassem nessa lacuna. A cantiga correspondeu a essa 

expectativa, significando, dessa forma, uma dificuldade local de aprendizado. 

Outro gênero introduzido durante sua prática pedagógica foram as narrativas, como os 

contos infantis. Esse gênero apresentou aspectos importantes para suas dinâmicas de sala de 

aula como atenção do estudante, leitura do conto, identificação das palavras em língua 

portuguesa com a língua de sinais, representação da narrativa toda em LIBRAS, capacidade  

de contação das histórias em LIBRAS para outros graduandos. 

Outro aspecto interessante é o plano de aula produzido a partir dos contos. A 

professora P1 expressa que por meio deles é possível aprender vocabulários novos, praticar 

datilologia, praticar diálogos, além de possibilitar a divulgação para toda faculdade da língua 

de sinais por meio das apresentações dos contos dramatizados, como se verifica na fala 

abaixo. 

 

O aluno, ele escolhe qualquer assunto – certo – em cima das histórias, têm números, 

frutas. Assim você faz qualquer coisa que quiser fazer, pensa como organizar isso e 

mostrar. Depois de organizado, ele percebe realmente que ficou tudo perfeitamente,  

a organização, a forma com que usa LIBRAS. E ela fala parabéns pelo tudo 

organizado com as crianças. Às vezes, tem que dá uns conselhos, porque, às vezes, 

não percebem a rapidez com que é utilizado, mas outros já percebem mais rápido, 

então ela tem que aconselhar antes. (P1). 
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Verifica-se a preocupação da professora P1 com o aprendizado dos estudantes.  

Quando estes demonstram a apreensão do conteúdo, os mesmos recebem congratulações, 

parabéns; aqueles que demonstram mais dificuldades, ela ‘aconselha’, ou seja, orienta para 

que as dúvidas sejam dirimidas. 

O ensino desenvolvido pela professora P1 prima por outros gêneros textuais. Ela 

introduz textos com a matemática, num processo de intertextualidade. Para concretizar o 

aprendizado dos graduandos, P1 foca na curiosidade dos estudantes, conforme observado no 

trecho da entrevista abaixo 

 

Ela tá informando que os alunos escolhem os números com relação à matemática e 

perguntam o sinal de mais, menos, dividir, multiplicar – hum - depois ela mostra. 

Tudo é baseado em perguntas e respostas. Essa porque primeiro eles escolhem 

somar, subtrair de desconto de pontos que são colocados. O aluno, ele se identifica 

melhor, porque o que percebemos, tanto crianças como adultos, a gente não tem que 

chegar, assim você vai fazer, isso é mostrado. (P1). 

 
 

Observa-se que a proposta de letramento da professora P1 baseia-se na percepção do 

graduando. A explicação é a última etapa do aprendizado. Isso difere da prática tradicionalista 

em que o docente primeiro teoriza para depois exercitar a teoria informada. 

Ao expor uma gama de gêneros textuais para o ensino de LIBRAS, a professora P1 

disponibiliza um quantitativo de atividades. Estas são oferecidas, praticadas, para 

posteriormente teorizá-las, conforme se observa no trecho abaixo 

 

 

 
Um leque pra que esses alunos, eles escolham o que ele identificar dali, o que ele 

percebe melhor. Então você percebeu isso da mesma forma das áreas da matemática. 

Então são mostrados ali, é feito de acordo. Tudo mostra através de figuras, nada 

colocando primeiro o que a gente fala né, verbo, e sim tudo figuras, tudo visual. 

Depois é que vem a socialização da figura com o verbal. Da figura e o dialeto em si 

que é o português. Isso vem em segundo plano, mas sempre primeiro o visual, 

sempre o visual. Aí dali eles escolhem. Daquela escolha é que vai ser mostrado as 

formas, tanto gramaticais quanto das formas que interagem com relação da 

aritmética. Então são mundos diferentes, apesar de ter a mesma forma de ensinar, 

mas sempre deixando pra que eles vejam, é mostrado. Depois em seguida é 

organizado pra que não fique aleatório, então se mostra. Ele se identificou, mostra os 

sinais, depois organiza e mostra a ele que aquilo tem uma organização, tem um 

segmento. (P1) 

 
 

Durante a entrevista, a pesquisadora questiona sobre a origem dessa atividade 

interdisciplinar,  matemática  e  LIBRAS,  uma  vez  que  Cunha  (2005)  acentua  que muitos 
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professores fundamentam o ensino da disciplina com as ações vivenciadas com os mestres da 

infância ou juventude. 

De acordo com a fala registrada abaixo, o estágio supervisionado na escolinha de 

surdos da FACHO, onde a professora P1 estagiou, serviu de referências para essa atividade. 

 

É aqui mesmo na faculdade. Logo de início os números era confuso ao aluno. 

Trocava, invertia e misturava tudo, não conhecia os números. Difícil. O treino que 

existia mostrava-se zero, aí vinha o dois e organizavam, e mostra o segmento. Então 

a prática junto com as figuras em si e a organização. Somava, utilizavam tampinhas, 

centavos, também já fazia assim. (P1). 

 
 

A intérprete P2 ratifica a importância da atividade pedagógica e as dificuldades 

diagnosticadas nos estudantes infantis durante o estágio supervisionado. 

 

Essas atividades podem ser feitas assim, com alunos surdos e alunos ouvintes. Essa 

prática em si quando a gente usa, tanto as cédulas quanto as tampas? Não são 

moedas mesmo, são moedas, cédulas ou centavos que utilizamos pra crianças, 

porque quer queira ou não, até o analfabeto em si, ele conhece de dinheiro. Então 

facilita muito você inventa. Aquelas moedas pode também  ser feita. Eu já fiz já.  

Nós já fizemos um percurso nessa área e facilita muito o ensino da matemática. 

Agora dá a organização né, sempre o decrescente, o que vem antes, que vem antes e 

vem depois pra criança que está começando. Fica meio difícil, mas com a prática 

como se falou... bem melhor. (P2). 

 
 

Outra atividade com texto disponibilizado em sala de aula do curso de pedagogia 

remete a exercícios com perguntas rápidas. 

 

Ela diz que era uma atividade satisfatória, porque, quer queira ou não, existe um 

feedback entre um e outro, né. Isso facilita bastante. Agora isso é feito mais pra que 

o aluno possa perceber, dê mais ênfase nas atividades que são obrigatórias que quer 

queira ou não essas atividades por semestre também, né? E nos cursos também. Ai 

como a gente uma obrigação de... tá com o aspecto do saber. Infelizmente eu digo 

que prova não é atividade e sim punição, mas, pra saber do aluno se realmente ele 

sabe sobre aquele assunto, então infelizmente tem que ser feita. Ela diz que 

realmente é dali que tem um maior feedback, mas os alunos sempre falam, 

respondem. (P2). 

 

Essa atividade, perguntas rápidas, exige um raciocínio do ouvinte em LIBRAS. Isso 

oferece certa dificuldade no início, porém, com a continuidade desse exercício, o graduando 

acostuma-se e procura responder apenas em LIBRAS. Percebe-se, dessa forma, realizações de 

ações, numa interação entre locutor e interlocutor, para conceber uma situação de 

comunicação. 

Como a professora P1 expressa no trecho acima, essa ação possibilita a avaliação do 

conhecimento apreendido, pois é um feedback significativo na instância do oral e visual. 
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Outro gênero introduzido nas dinâmicas da sala de aula foram as cruzadas. Estas 

apresentam a exercitação da datilologia. Ou seja, oportuniza a observação do alfabeto da 

LIBRAS, a observação das configurações das mãos. 

De acordo com a intérprete P2 (trecho da entrevista): 

 

 
Ai veja só: a introdução da música foi opção minha junto com outra professora, a 

cruzada foi de opção minha. Aí expliquei pra ela como a gente poderia ter usado. 

Então ela deu a ideia, porque da datilologia sem figura. Então a datilologia melhorou 

bastante. A introdução das cruzadas ou achar qualquer tipo de figuras. Ai o que é  

que aconteceu? Isso facilita muito, porque identifica a datilologia das cruzadas e a 

identificação das figuras pra achar os erros. Então é aonde? Em cima? Embaixo? 

Então o apontar também facilita, porque as pessoas acham que, porque tá aqui, tá ali 

existe uma diferença entre o aqui e lá. Então isso facilita muito. O que está na frente, 

o que tá atrás, o que tá em cima, o que tá embaixo. (P2). 

 

No processo de ensino, a professora P1 procurou aperfeiçoar-se, estudando com  

afinco, como também procurando orientar os seus estudantes. Ela participou de banca 

examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e orientou as pesquisas dos 

graduandos. Participou de congressos, seminários, nacionais e internacionais, cujo foco era o 

ensino de LIBRAS, a surdez. Além disso, é professora de LIBRAS em outras instituições de 

ensino médio, conforme registro da professora P1 abaixo: 

 

A escola Soares Dutra, a escola técnica, também estudei lá. Fui secretária de lá 

também. Muito bom. Também fez. Lá tem TCC. Com já com experiência dos 

técnicos também. O técnico de LIBRAS que era  intérprete,  a experiência da banca. 

A primeira ela teve aqui na faculdade junto. Ela teve primeiro aqui, a experiência. 

(Interpretação de P2). 

 
 

Após o diálogo ressaltado nesta pesquisa, o último aspecto solicitado durante a entrevista 

emerge sobre o olhar reflexivo da professora P1: relembrando sua apresentação inicial na primeira  

aula, como ela se apresentaria como a professora surda? E hoje como ela se apresentaria  aos 

estudantes do curso de pedagogia e letras? 

 

No começo, preocupada. É difícil mesmo. Foi aprendendo, foi evoluindo, verdade. 

A didática em si, ela usa diferente, mas com as perguntas que eles faziam, os alunos, 

ela começava a trabalhar com os próximos. Os alunos, eles duvidavam que ela era 

professora.(RISOS) 

Por ela ser nova, os alunos achavam que ela não teria, ela não teria o pulso certo pra 

poder ver, mas eles perceberam que não. 

 

É isso que tô falando. Então assim eles percebiam que por ela ser nova, eles diziam: 

não a professora é mais nova do que eu, porque eu tenho que obedecer? Então eles 

percebiam que ela tinha pulso, que ela era dura, né, com relação a esses assuntos. E 

os assuntos em si ela trazia e viam que aquilo tem resultado. Então que queira ou  

não é uma experiência que vai adquirindo e melhorando com o decorrer do tempo. 

(Hoje) Se sente segura, normal. 
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Ela diz que hoje o aluno pode reclamar, mas ela se sente segura. 

 
 

Observa-se nos trechos da entrevista o perfil da professora P1. A princípio, a 

professora manteve pouco contato com a Língua de Sinais. A família era formada por falantes 

que encaminharam a criança a uma escola regular sem professores surdos ou conhecedores de 

LIBRAS. 

Posteriormente, P1 é inserida numa escola inclusiva onde adquire o conhecimento da 

língua de sinais a qual deveria ser sua língua primeira, materna. Nesta segunda escola, 

consegue vivenciar esse aprendizado, contudo, com poucos surdos presentes. 

Continuando a trajetória, a professora P1 ingressa numa escolinha só para surdos. 

Neste ambiente, ela desenvolve sua competência linguística, uma vez que adquire a Língua de 

Brasileira de Sinais, dialoga com os colegas, toma posse de um direito seu, mencionado em 

leis e registrado em projetos. 

Percebe-se que esse contato emerge com atraso, contudo, a jovem estudante 

desempenha com desenvoltura o seu papel no meio social. Realiza o vestibular e ingressa na 

faculdade. 

Em síntese, nessa trajetória, a professora P1 não se intimida diante das dificuldades. 

Ela persegue os objetivos firmados, ou seja, a formação acadêmica como professora. 

Ingressar numa Faculdade como professora possibilitou a concretização de um 

percurso principiado na infância, isto é, o aprendizado da língua e da história de exclusão 

social, principalmente linguística. 

Na Faculdade, a professora surda é contratada e firma-se como profissional. 

Inicialmente ela relata sua insegurança e medo dos desafios do ensino/aprendizagem no 

espaço da sala de aula. Estes desafios conduziram às mudanças necessárias. É preciso pontuar 

que a professora P1 possui o conhecimento de sua disciplina e registrar que no espaço 

acadêmico, onde ela se situa com ouvintes sem conhecimento de LIBRAS, ela mantém o 

domínio dos conteúdos. 

Dessa forma, é possível afirmar que a professora P1 atinge seus objetivos firmados no 

ensino/aprendizagem da LIBRAS. Isso pode ser observado nos documentos de avaliação do 

desempenho docente. 

Essa ferramenta de avaliação docente foi criada pela instituição FACHO e direcionada 

aos seus graduandos de letras e pedagogia com a finalidade de realização de uma reflexão da 

prática pedagógica pelos docentes da instituição de ensino superior. 
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6. Instrumento de avaliação docente 

 

 

A avaliação dos professores da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda é realizada 

semestralmente em todos os cursos da instituição. Essa prática visa oferecer aos docentes da 

FACHO a oportunidade de revisitarem suas práticas a partir do olhar do estudante. Ou seja, 

favorece o crescimento qualitativo dos profissionais. 

 

Pela fundamentação de seus registros, a instituição possui um instrumento de auto- 

avaliação que denota também o objetivo da avaliação dos docentes conforme se observa 

abaixo. 

 

Os dirigentes da FACHO e os componentes da sua Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) entendem que a autoavaliação deva ter um caráter educativo, de melhoria e  

de autorregulação do funcionamento da IES, buscando compreender sua cultura e o 

seu funcionamento em suas múltiplas manifestações. (PDI 2012/2016, p. 70). 

 
 

Dessa forma, compreende-se que a instituição procura melhorar o desempenho de 

todos os segmentos, por meio de um feedback que remeta a uma reflexão sobre as condições 

estruturais e pedagógicas oferecidas. 

Essa avaliação encaminha-se também aos estudantes que, além de viabilizar um 

retorno macro da instituição, também viabiliza um retorno de seu aprendizado com cada 

professor. 

Os estudantes recebem um comunicado com a fundamentação e objetivos da avaliação 

do desempenho dos docentes. Neste documento há uma orientação do procedimento e da 

postura que a instituição aguarda de cada graduando. Assim, esses graduandos avaliam a 

partir dos seguintes critérios: 

 

 
1. Domínio de conteúdo; 

2. Clareza e objetividade; 

3. Organização da aula; 

4. Relação entre teoria e prática; 

5. Sistema de avaliação; 
6. Relação professor x aluno. 

 
 

Os conceitos selecionados foram: 

(MB) Muito bom 

(B) Bom 

(PM) Precisa melhorar 
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Até o semestre de 2012.2, a disciplina de LIBRAS tinha um professor ouvinte com 

conhecimento de LIBRAS. A professora P1 inicia suas atividades como professora da 

disciplina de LIBRAS, em pedagogia, a partir de 2013. Anteriormente, ela era professora de 

LIBRAS dos cursos de LIBRAS direcionados à comunidade. Nestes havia estudantes da 

FACHO, vizinhos da comunidade e professores de diversas instituições de ensino. No  

entanto, a avaliação mencionada era direcionada apenas aos cursos da graduação. 

Assim, em 2013, ao final do primeiro semestre, na turma de pedagogia, primeiro 

período, formada por 31 estudantes, a professora P1 foi avaliada e obteve os seguintes 

resultados. 

 

QUADRO SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM 2013 
 

 
Aspectos Avaliados 

 
Conceitos 

 
Percentuais 

 
1. Relação professor x alunos 

 
MB 

B 

 
90% 

10% 

 
2. Domínio do conteúdo 

 
MB 

B 

 
94% 

6% 

 
3. Didática adequada 

 
MB 

B 

 
87% 

13% 

 
4. Sistema de avaliação 

 
MB 

B 

 
90% 

10% 

 
5. Relação teoria x prática 

 
MB 

 
90% 
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 B 10% 

 
6. Pontualidade 

 
MB 

 
84% 

 B 16% 

 
7. Assiduidade 

 
MB 

 
90% 

 B 10% 

 

Ao analisar o quadro com os resultados da avaliação do desempenho docente, 

encontram-se quantitativos muito significativos. A professora está com 90% dos estudantes 

aprovando seu desempenho na relação com os estudantes. Ou seja, ela, comunicando-se 

apenas em LIBRAS, com um público de adultos ouvintes, obteve uma avaliação ótima para o 

tópico relacionamento. Acompanhando essa porcentagem, percebem-se outros itens, como o 

sistema de avaliação utilizado pela docente, já mencionado na pesquisa; a assiduidade da 

professora e a relação teoria e prática. 

O domínio do conteúdo também surpreende. O grupo aprovou sua segurança, sua 

explicação, a apostila produzida pela mesma e as atividades expostas nela. Ou seja, o receio 

inicial exposto pela professora P1 minimizou-se durante o semestre na visão dos graduandos. 

Provavelmente, nem tenha sido percebido por esses alunos. 

Dois aspectos obtiveram um percentual um pouco abaixo de 90%, didática adequada e 

pontualidade. É preciso ressaltar que o ano de 2013 foi o primeiro em que a professora P1 

assumiu a disciplina de LIBRAS com uma turma de pedagogia. Ou seja, a expectativa dessa 

experiência era intensa. 

Em 2014, já havia uma gama de retificações e ratificações da prática pedagógica da 

professora P1. Abaixo registramos o quadro com o resultado de sua avaliação. A turma tem  

30 graduandos. 
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QUADRO SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM 2014 
 

 

 
Aspectos Avaliados 

 
Conceitos 

 
Percentuais 

 
1. Relação professor x alunos 

 
MB 

 
90% 

 B 10% 

 PM 0% 

 
2. Domínio do conteúdo 

 
MB 

 
90% 

 B 10% 

 PM 0% 

 
3. Didática adequada 

 
MB 

 
90% 

 B 10% 

 PM 0% 

 
4. Sistema de avaliação 

 
MB 

 
90% 

 B 6% 

 PM 4% 

 
5. Relação teoria x prática 

 
MB 

 
90% 

 B 10% 

 PM 0% 

 
6. Pontualidade 

 
MB 

 
93% 
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 B 

PM 

7% 

0% 

 
7. Assiduidade 

 
MB 

 
93% 

 B 7% 

 PM 0% 

 

Verificamos que em 2014, a professora ficou com sua avaliação na média de 90% de 

aprovação. O desempenho dela em sala de aula foi muito bom. Percebe-se que a professora P1 

obtém um índice maior nos tópicos pontualidade e assiduidade. 

Realizando uma comparação desses dois últimos anos, pontua-se a seguinte situação: 

 

 

 

QUADRO SÍNTESE COMPARATIVO DAS AVALIAÇÕES DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA EM 2013 E EM 2014 

 
 

 
Aspectos 

avaliados 

 
Conceitos 

 
Percentuais 

2013 

 
Percentuais 

2014 

 
Comentários 

 
1.Relação 

professor x 

alunos 

 
MB 

B 

PM 

 
90% 

10% 

 
90% 

10% 

0% 

 
Percentuais 

semelhantes 

 
2. Domínio do 

conteúdo 

 
MB 

B 

PM 

 
94% 

6% 

 
90% 

10% 

0% 

 
Variação para 

menos 
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3.Didática MB 87% 90% Variação para 

adequada B 13% 10% mais 

 PM  0%  

 
4.Sistema de 

 
MB 

 
90% 

 
90% 

 
Resultado 

avaliação B 10% 6% semelhante, 

 PM  4% havendo queda 

    nos  conceitos B 

    e PM 

 
5. Relação teoria 

 
MB 

 
90% 

 
90% 

 
Resultados 

x prática B 10% 10% semelhantes 

 PM  0%  

 
6. Pontualidade 

 
MB 

 
84% 

 
93% 

 
Variação para 

 B 16% 7% mais 

 PM  0%  

 
7. Assiduidade 

 
MB 

 
90% 

 
93% 

 
Variação para 

 B 10% 7% mais 

 PM  0%  

 

Verifica-se um fortalecimento nos componentes da didática de ensino, na pontualidade 

e assiduidade. Estes últimos com índices mais baixos em 2013. Outro aspecto a ressaltar 

remete à queda de percentual no item domínio de conteúdos. É preciso lembrar que os 

graduandos são do primeiro período de pedagogia e, consequentemente, a cada ano o público 

é diferente. 

Numa visão geral do quadro, a avaliação dos graduandos do desempenho da  

professora P1 demonstra uma valorização de sua prática, de sua dinâmica, de seus 

conhecimentos, enfim, é uma significativa trajetória marcada pelos aspectos positivos em  sua 
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formação e profissionalização, como também uma significativa mudança de metodologia 

oferecida aos estudantes surdos e ouvintes, garantindo a eles o conhecimento da cultura surda, 

ampliando o conhecimento, que, antes, era restrito apenas ao ensino da LIBRAS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O processo de inclusão no país permitiu avanços na vida de diversos cidadãos surdos, 

antes esquecidos no ambiente do lar. Há cerca de quinze anos não se conjecturava quanto ao 

surdo selecionado para o ensino no terceiro grau. Hodiernamente, o profissional surdo ocupa  

o lugar de professor de LIBRAS em instituições públicas e privadas, garantindo reflexões 

sobre os acordos firmados em leis como também sobre a prática do professor de LIBRAS. 

Cientes da carência de pesquisas que demonstrem essa constituição do sujeito- 

professor surdo, objetivou-se nesta tese identificar os vestígios dos discursos do passado 

firmados por autoridades dos países–membros internacionais juntamente com autoridades 

nacionais por meio do interdiscurso. Os dizeres dessas autoridades fundamentavam-se no 

processo de inclusão social que pudesse permitir aos cidadãos surdos uma qualidade de vida 

em seu espaço social cujo acesso à educação e ao emprego fosse estabelecido sem entraves. 

Apoiados nesses discursos, os cidadãos surdos transitaram pelos espaços sociais, 

permitindo-se o direito de finalizar uma graduação, introduzir-se no mercado de trabalho, 

constituir-se  um cidadão de direito. 

Para o objetivo mencionado, procurou-se verificar a hipótese desta investigação de que 

o discurso do sujeito-professor ratifica as leis e abordagens de ensino de LIBRAS,  

legitimando o processo de inclusão. 

Esta hipótese permitiu uma análise do discurso na perspectiva da teoria de Orlandi 

(1999) baseada na interdiscursividade, ou seja, procurou-se verificar no discurso da professora 

as vozes ditadas pelas autoridades que permearam as ações vivenciadas por P1 durante sua 

construção acadêmica e profissional. 

Na primeira parte da análise, ressaltou os aspectos individuais da professora, como 

também as situações que a deixaram surda e como a família reagiu nos primeiros anos de vida 

da professora, percebendo em sua fala um enquadramento ao que foi solicitado. Verificou-se 

uma minimização no falar, quando solicitado a identificação da professora, ou seja,  ela 

poderia ter ampliado sua identificação, no entanto, reservou-se apenas às questões solicitadas 

pelos exemplos oferecidos. 

A família detinha pouco conhecimento de seus direitos o que ratifica a necessidade das 

exigências citadas nos documentos firmados pelas autoridades nacionais e internacionais. 

Várias crianças oriundas de famílias ouvintes ou não desconheciam os direitos providenciados 

para uma educação promotora de uma qualificação para o ensino superior e para o emprego. 
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Os discursos empreendidos pela professora P1 para buscar na memória sua história 

inicial na primeira fase desta pesquisa emergem recheados dos ditos no meio social os surdos 

precisam saber apenas o mínimo para sua comunicação dentro do espaço do lar. Compreende- 

se que, com isso, a sociedade negou a ela os outros espaços sociais, uma vez que ela, mesmo 

circulando por eles, não tinha como ampliar um diálogo com o outro. 

A professora continua em seu processo de exclusão ao entrar numa escola em que não 

se desenvolve o conhecimento da Língua de Sinais própria para a sua condição. As 

autoridades educacionais divulgam a inclusão, sistematizam as condições burocráticas, no 

entanto, o processo de inclusão não se consolida no ambiente escolar. A professora em seu 

discurso expressa que apenas ela e a professora sabiam LIBRAS em toda escola, ou seja, para 

a comunicação com os outros estudantes e demais funcionários, a professora só ensinava o 

mínimo para o atendimento das necessidades cotidianas. 

Mais uma vez, a professora P1 sofre com a fala a menos, encontrando-se lacunas em 

seu dizer, quando a mesma ficou à margem de seus direitos num espaço que era apropriado 

para providenciar os direitos ditados em leis. 

Mesmo nessa situação, a professora P1 evidenciou as saídas para os entraves. A leitura 

labial e a comunicação firmada em gestos, leitura labial e LIBRAS eram propostas já 

vivenciadas pelos surdos. A eles havia esse encaminhamento, era o básico determinado para a 

comunicação entre a comunidade e a família. A nova proposta de aprendizado pelo 

bilinguismo estava ainda distanciada da professora-adolescente. 

Ao fazer parte de uma escola para surdos, a professora expõe um saber necessário, a 

Língua materna, sua primeira língua, própria para a comunicação entre os surdos, seus pares, 

sendo assim, o processo de exclusão continua prevalecendo em sua jornada educacional. No 

entanto, o discurso desenvolvido pela professora não se atém a mais essa lacuna na 

constituição de sua educação. 

As autoridades internacionais e nacionais promovem os documentos de direito, porém 

as ações para a viabilização é lenta e despercebida por aqueles que precisam dela 

imediatamente, os surdos. 

A professora P1 constitui-se com uma identidade fluida, transitória, firmada por 

fragmentos de conhecimentos, ou seja, ocorre um sentido de incompletude. Era necessário o 

intercâmbio propiciado pelo contato com os diferentes, ou seja, num ambiente de inclusão. A 

professora P1 foi crescendo, constituindo-se como pessoa por etapas, ou seja, mínima 

comunicação, o conhecimento em português, o conhecimento só em LIBRAS. Enfim, ela 

desenvolveu-se com o sentimento de pertencimento minimizado. 
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Evidencia-se na trajetória da professora P1 um discurso não percebido de perdas, de 

ausências, de limitações. Os discursos analisados encaminharam a pesquisadora à verificação 

de que a professora P1 chega à faculdade com o desempenho acadêmico prejudicado pela 

imposição do outro a não legalização das leis, que exigem uma inclusão honesta e justa. 

É pela memória discursiva que a análise se desenvolve, considerando-se que o 

processo de exclusão encaminhou a jornada da professora P1 até o momento da introdução no 

terceiro grau. Nesta etapa, a professora P1 encontra-se no espaço de inclusão, uma vez que  

sua turma, na graduação, constitui-se de surdos e ouvintes. 

Nesta etapa, as exigências das leis evidenciam-se nos intercâmbios e participações em 

congressos, seminários e espaços de debates entre estudantes com diferenças linguísticas. A 

partir desta fase, verificou-se uma maturidade no dizer da professora P1. Ela tece uma 

descrição desses momentos do passado com positividade e segurança na proposta que se 

impôs como professora de LIBRAS para ouvintes e não ouvintes. 

O período do estágio viabilizou a professora P1 uma reflexão sobre a prática 

desenvolvida por seus professores da infância e da adolescência como também a prática a ser 

desenvolvida por ela durante a trajetória profissional que seria efetivada após a graduação. 

Nesta etapa a proposta de inclusão, perseguida pelas autoridades internacionais e 

nacionais, evidencia-se na própria prática de P1. Ela como estagiária oferece aos estudantes 

surdos da escola a oportunidade de aprender com o lúdico, com as imagens, com os jogos. A 

recepção dos estudantes direciona a professora P1 a compreensão da dificuldade de seu 

próprio aprendizado, procurando assim uma prática diferente. 

Essa diferença encaminhou-a na construção das ementas e plano de cursos da 

faculdade, nos cursos de letras e pedagogia. As reuniões, que participavam com a intérprete e 

professora ouvinte, resultaram em discussões que priorizaram a pedagogia da diferença. Para 

isso, ela recorreu à proposta de letramento por gêneros diversificados. 

Os gêneros escolhidos para as primeiras aulas pontuaram o aprendizado do 

vocabulário, contudo, no segundo semestre, a professora introduz mais gêneros como palavra-

cruzada, poemas, contos, textos dramáticos. Dessa forma, ela introduz uma mudança na 

metodologia empreendida com a finalidade de fazer com que os estudantes aprendam 

LIBRAS. 

Essa estratégia metodológica evidencia e ratifica a segunda hipótese desta tese em que 

o discurso do sujeito-professor legitima a formação da professora surda firmada na pedagogia 

da diferença. 
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O instrumento de avaliação oferecido pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda 

ratifica a observação da aceitabilidade da prática pedagógica da professora a qual desenvolve 

o conhecimento da cultura surda associada aos gêneros textuais. 

É possível verificar um reconhecimento de poder nesta etapa da profissionalização da 

professora P1 ao emergir com a autoridade de modificar as ementas e plano de curso. A 

professora se imbui de um poder não revelado ou sentido por ela mesma. Verifica-se uma 

modificação na posição de sujeito. Ela veste-se de uma autoridade e neste papel modifica sua 

metodologia a qual é validada pelos estudantes graduandos ouvintes. É do lugar da posição de 

professora que ela discursa e informa suas atitudes e mudanças. 

Ela expõe a lei 10.436 de 24 de abril de 2002, introduz em sua apostila dados sobre o 

dia do surdo, sobre a surdez, sobre o bilinguismo, a importância das expressões corporais, 

enfim, aspectos da cultura surda, comparando às práticas dos ouvintes. 

Nessa trajetória profissional, destaca-se a autoridade evidenciada inclusive em sua 

postura em sala de aula, quando no princípio quem a apresentava era a intérprete, na 

atualidade a professora P1 apresenta-se, discorre sobre sua disciplina e, muitas vezes, 

encontra-se sozinha em sala de aula dialogando com os estudantes ouvintes em LIBRAS. 

Há muito para se estudar da inclusão do professor surdo no espaço do terceiro grau. 

Nossa cooperação com esta pesquisa foi desafiadora, mas ainda ínfima diante de tantas 

descobertas e novidades que promoverão a formação dos profissionais surdos. Ainda é 

necessária muita observação do intercâmbio entre os docentes ouvintes e não ouvintes; uma 

avaliação de outras metodologias, outras investigações sobre a posição do sujeito-professor 

surdo, uma análise do aprendizado de LIBRAS para os ouvintes pelos surdos  entre outras 

teses 

Finalmente, contribuímos com este estudo de caso sobre a inclusão do profissional 

surdo no espaço da graduação e sentimos a necessidade de compreender o discurso desse 

cidadão também com um discurso de resistência ao imposto pelas autoridades nacionais como 

forma de estabelecer a constituição do sujeito surdo professor. 
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