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RESUMO 

 

Este estudo corresponde a uma pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação, vinculada 
ao curso de Mestrado Profissional em Educação Básica da UNIARP. Teve o objetivo 
de construir uma proposta de formação continuada para professores de alunos surdos 
em uma perspectiva bilíngue, em consonância com as normativas legais para 
educação de surdos e com as demandas apontadas pelos professores. Os 
participantes da pesquisa foram 18 professores da Rede Municipal de Educação da 
cidade de Pato Branco (PR). Os dados foram produzidos a partir da aplicação de um 
questionário no qual os professores apontaram suas demandas no que trata da 
alfabetização de estudantes surdos na perspectiva bilíngue. Os resultados da 
pesquisa indicaram que a maioria dos professores participantes expressa sentimento 
de frustração em relação à docência com alunos surdos e isso é atribuído às 
dificuldades de comunicação. Essa dificuldade, muitas vezes, restringe a interação 
direta com o estudante e delega ao intérprete a função de ensinar a criança surda, na 
contramão da legislação em vigor. Tais dados sinalizaram a necessidade de formação 
continuada na perspectiva bilíngue para que os professores possam se sentir 
confiantes e melhor preparados para a docência com estudantes surdos. Assim 
sendo, como produto resultante da pesquisa, construiu-se uma proposta de formação 
desses professores, na perspectiva bilíngue, em consonância com as demandas 
apontadas por eles e com as atuais normativas legais para educação de surdos.  
 
Palavras-chave: Formação continuada de professores. Alfabetização bilíngue. 
Ensino fundamental. Educação de surdos. 
 

 

  



ABSTRACT 

 
This study corresponds to a qualitative research, of the action-research type, linked to 
the Professional Master's course in Basic Education at UNIARP. It had the objective 
to build a proposal for continuing teachers training of deaf students in a bilingual 
perspective, accordingly with the legal norms for deaf people education and with the 
demands pointed out by these teachers. The participants of this research were 18 
teachers from the Municipal Education Network of Pato Branco (PR) city. The data 
were produced from the application of a questionnaire in which the teachers have 
pointed their demands with respect to the literacy of deaf students in the bilingual 
perspective. The results of the research showed that most of the participating teachers 
express frustration feelings in relation to teaching with deaf students and it is attributed 
to communication difficulties. This difficulty, many times, restricts direct interaction 
between teacher and student and delegates to interpreter the function of teaching deaf 
child, contrary to the legislation in force. These data indicated the need for continued 
training in the bilingual perspective so that teachers can feel confident and better 
prepared for teaching with deaf students. Thus, as a result of the research, a proposal 
for the formation of these teachers was constructed, in a bilingual perspective, in line 
with the demands pointed out by them and with the current legal norms for the 
education of the deaf people.  
 
Keywords: Continuing teacher training. Bilingual literacy. Elementary school. Deaf 
education. 
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INTRODUÇÃO  

As línguas de sinais são sistemas abstratos de regras gramaticais naturais às 

comunidades de indivíduos surdos dos países que as utilizam. Como todas as línguas 

orais, as línguas de sinais também não são universais, isto é, cada comunidade 

linguística tem a sua. Existem as Línguas de Sinais inglesa, americana, francesa, bem 

como a brasileira, sem falar nas diferenças ditas dialetais. Dessa forma, a Libras não 

é falada do mesmo modo em todo o Brasil (SILVA, M., 2006). 

Este estudo tem o enfoque na formação de professores para surdos na 

perspectiva bilíngue. O bilinguismo proclama o ensino da Língua de Sinais como 

primeira língua do sujeito surdo (L1), sua língua materna. A segunda (L2) é Português 

de forma escrita, realizada com base em uma língua passível de compreensão – a 

língua de sinais. O esperado encontro entre as duas línguas é utilizado com a 

finalidade de potencializar a aprendizagem do aluno. Por meio da escrita, pode-se 

chegar ao ensino da língua escrita do país de origem. O ensino bilíngue vem sendo 

difundido como uma prática de respeito aos sujeitos surdos e sua identidade, dando 

espaço para as línguas gestuais visuais como a primeira fonte de aprendizagem para 

surdos e, por meio delas, a perspectiva de adquirir a língua escrita. 

O bilinguismo aceita e convive diretamente com a diferença, procurando 

aproximar e facilitar a comunicação entre sujeitos surdos e a família ouvinte. O 

fundamental é o aprendizado da língua, de preferência do surdo (de Sinais), e como 

segunda, a língua oficial do país (Português brasileiro). Skliar (1998a) defende que a 

proposta da educação bilíngue para surdos pode ser definida como uma oposição aos 

discursos e às práticas clínicas hegemônicas, características da educação e da 

escolarização dos surdos nas últimas décadas, e como um reconhecimento político 

da surdez na condição de diferença. Portanto, as metodologias educacionais e as 

pesquisas científicas precisam caminhar paralelamente na busca de melhorias para a 

comunicação e aprendizagem dos sujeitos que possuem alguma perda auditiva. 

A Libras viabiliza a aquisição da língua em crianças surdas nos mesmos 

estágios de aquisição de quaisquer outras línguas. Assim, é uma língua importante 

para desencadear o desenvolvimento linguístico. Além disso, o processo de aquisição 

da Libras por crianças acontece de forma semelhante em diferentes línguas e não 

depende da modalidade de língua: auditivo-oral ou visual-espacial (MOURA; 

CAMPOS; VERGAMINI, 2011).  
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As crianças surdas e ouvintes ao conviverem com uma determinada língua de 

modalidade visuoespacial, como a Língua Brasileira de Sinais (LBS), a Língua de 

Sinais Americana (ASL), a Língua de Sinais Britânica (BSL) ou a Língua de Sinais 

Francesa (LSF), receberão as informações linguísticas pela visão e utilizarão o espaço 

e movimentos das mãos, rosto e corpo para produzir e encadear unidades não 

sonoras (configurações de mão, movimento, locação, expressões não manuais e 

orientação da palma da mão), que formarão os sinais que irão se estruturar em 

sentenças (MOURA; CAMPOS; VERGAMINI, 2011). 

O foco do estudo é a educação bilíngue de surdos, pretendendo inseri-la nas 

discussões científicas sobre a formação de professores para atuarem nesse contexto 

educacional. Desse modo, busca-se destacar aqui o bilinguismo como uma proposta 

de ensino usada por escolas que se propõem a tornar acessível à criança duas línguas 

no contexto escolar. Os estudos têm apontado para essa proposta como sendo mais 

adequada para o ensino de crianças surdas. Skliar (1998b) defende que o 

reconhecimento dos surdos, na qualidade de pessoas surdas e integrantes de uma 

comunidade linguística, assegura o reconhecimento das línguas de sinais dentro de 

um conceito mais geral de bilinguismo. 

No Brasil, já existem escolas de ensino fundamental e médio que se 

apresentam com uma proposta bilíngue1. Além dos cursos de Letras – Licenciaturas 

em Línguas Estrangeiras – de universidades brasileiras, são diversos os cursos livres 

de idiomas que procuram desenvolver a condição de bilíngues em seus alunos, 

capacitando-os em relação aos aspectos linguísticos das línguas que se propõem a 

ensinar no futuro (SALGADO et al., 2009). Contudo, a maior parte dessas instituições 

não oferecem capacitação para professor bilíngue na área da surdez. 

Deste modo, ao se falar em educação bilíngue de surdos, é preciso falar sobre 

formação de professores e em prática docente de qualidade para operar dentro desse 

contexto. Por isso, a importância em se compreender a formação docente para o 

desenvolvimento dos saberes dos professores, o que demanda capacidade, 

 
1 COLÉGIO BILÍNGUE PARA SURDOS DE MARINGÁ – ANPACIN – Maringá (PR), desde 1981. A 
ANPACIN é um centro educacional para surdos que prioriza o respeito à diversidade, o entendimento 
das diferenças, favorecendo a formação de cidadãos sem preconceitos. A Associação foi fundada em 
1981 com o objetivo de reabilitar crianças com perdas auditivas. Fica localizada no campus da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), no bloco J13, e atende atualmente 48 alunos da educação 
infantil e ensino médio. 
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reconhecimento profissional e políticas próprias, levando em consideração o ambiente 

de trabalho do professor (BANDEIRA, 2008). 

O bilinguismo, desde os anos 1980, vem sendo difundido nas escolas com o 

apoio de leis e políticas públicas de implantação da inclusão na rede regular de ensino. 

No âmbito educacional, a educação do surdo tem sido alvo de discussões, pois há 

necessidade de mudanças expressivas tanto no espaço físico das escolas quanto no 

corpo docente e especialmente com o professor na busca da qualificação especial 

para receber o aluno surdo. 

Nesse sentido, a formação do professor para a educação bilíngue de surdos 

tornou-se objeto da presente dissertação em face das observações, interlocuções e 

constatações do que vem acontecendo nos espaços onde se deveria concretizar a 

educação bilíngue para surdos.  

O mote para esta pesquisa emergiu durante os primeiros anos como Tradutora 

Intérprete de Língua de Sinais (TILS) e, mais tarde, também como profissional 

psicóloga bilíngue da Federação Nacional de Educação e Integração aos Surdos 

(FENEIS) (PR). Nesses contextos, percebeu-se o modo como os alunos surdos 

chegavam ao ensino fundamental e médio desmotivados com a escola, com baixo 

rendimento escolar e baixa autoestima. Diante desses problemas, a questão que 

mobilizou o desenvolvimento desta pesquisa consistiu em saber: quais são as 

demandas dos professores de alunos surdos em seu processo formativo para o 

desenvolvimento de práticas exitosas de letramento do aluno surdo. 

Teve como objetivo geral construir uma proposta de formação continuada de 

professores para o letramento de alunos surdos em uma perspectiva bilíngue, em 

consonância com as normativas legais para educação de surdos e com as demandas 

apontadas pelos professores das escolas públicas de Pato Branco (PR). E como 

objetivos específicos: conhecer a legislação brasileira em vigor e as atuais políticas 

públicas que tratam sobre a inclusão e educação de surdos; levantar demandas 

formativas de docentes que atuam na educação básica da rede municipal de Pato 

Branco que atendem alunos surdos matriculados no ensino fundamental; envolver os 

professores da rede pública do município de Pato Branco na construção de uma 

Proposta formativa para prática do Letramento com estudantes surdos, considerando 

as demandas desses profissionais. 

O interesse pela educação bilíngue e formação de professores surgiu 

principalmente, como já mencionado, pela trajetória de nove anos desta pesquisadora 
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como intérprete e psicóloga bilíngue, por meio de observação e percepção da 

necessidade de aprofundar conhecimentos e construir novos saberes sobre a inclusão 

na rede regular de ensino e, em especial, em estabelecer bases da prática docente e 

inclusão efetiva do aluno “incluso”. Desse modo, a capacitação de professores para 

surdos pode contribuir para o desenvolvimento social, exercício da cidadania e 

concretização da educação como direito de todos. A inserção na escola é 

imprescindível para a inclusão social do aluno surdo. Por isso, o foco da atenção aqui 

é o bilinguismo para os alunos surdos, e esse processo é um desafio, haja vista a 

necessidade de preparação dos profissionais envolvidos na área.  

Outra questão que instiga os pesquisadores a desenvolver estudos nessa área 

é o reconhecimento da Libras como uma aprendizagem importante para o exercício 

de cidadania das pessoas surdas, pois qualquer que seja o segmento social em que 

esteja inserido, o sujeito surdo estará em contato com o idioma falado, no caso do 

Brasil, o português (QUADROS, 2006a). 

A formação do professor bilíngue para surdos contribui para que o sujeito surdo, 

no dia a dia da escola regular, aproxime-se de sua identidade e cultura. Destarte, 

entende-se que o professor deve se qualificar para saber que a língua de sinais é uma 

língua visuoespacial: produzida pelas mãos e recebida pelos olhos. Os articuladores 

primários são as mãos que se movimentam no espaço em frente ao corpo e articulam 

sinais em determinadas locações nesse espaço, podendo articular os sinais com uma 

ou as duas mãos e não há distinção se utilizar a mão esquerda ou direita (QUADROS, 

2006a). 

A formação de professores em Libras é fundamental para atingir o objetivo da 

Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, que estabelece o reconhecimento da Libras 

como língua oficial usada pelas comunidades surdas (BRASIL, 2002). Essa Lei 

estabelece o formato bilíngue dos estudantes surdos por meio da Libras e da Língua 

Portuguesa na modalidade escrita, então, surgem questões relacionadas à como o 

professor se capacita para utilizar as línguas envolvidas no ato da avaliação, que é 

um processo natural escolar. 

Esta pesquisa escutou as demandas dos professores dos anos iniciais de 

estudantes surdos e apresenta uma proposta de formação continuada que considera 

tais demandas e as normativas legais vigentes. Entende-se que a formação 

continuada de professores na perspectiva bilíngue pode contribuir para que 

estudantes surdos vivam experiências de aprendizagem exitosas na escola regular.   
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As dimensões continentais deste país contribuem para configurar ambientes 

sociais diversificados que exigem e favorecem a presença de uma escola bilíngue, 

levando-se em consideração que o professor deve ser preparado para, além de 

lecionar “a” língua e “na” língua, ser um pesquisador de sua prática pedagógica. 

(QUADROS, 2006a). 

Diante disso, este estudo está dividido em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, apresenta-se uma breve trajetória histórica da educação de surdos, 

abarcando propostas de integração, entre elas o Oralismo, a Comunicação Total, até 

a emergência da Pedagogia Bilíngue, que reconhece a relevância da aprendizagem 

da língua de sinais desde muito cedo pela criança, sinalizando a transição da 

perspectiva integrativa à perspectiva inclusiva na educação de surdos. Na sequência, 

faz-se uma discussão sobre cultura, identidade e diferença e sua relação com a 

educação de surdos. Por fim, tratam-se das normativas legais para a educação de 

surdos, abarcando o ensino de libras e a adaptação curricular. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma análise sobre a formação docente para 

surdos a partir da perspectiva inclusiva. Inicialmente discorre-se sobre a formação 

docente de forma genérica e, na sequência, fala-se sobre a formação docente para a 

educação de surdos. O foco da formação de professores para surdos priorizava 

práticas terapêuticas de treinamento auditivo e de reabilitação da fala no atendimento 

ao surdo em detrimento das práticas educacionais, buscando-se por meio delas sua 

normalização. 

No terceiro capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos que 

guiaram o estudo. Para tanto, foram elucidados os eixos que nortearam a escolha 

metodológica, tais como: a abordagem e o tipo de pesquisa, o contexto da pesquisa 

e a caracterização dos participantes, o detalhamento metodológico, os instrumentos 

de coleta dos dados e os procedimentos de análise.  

No quarto e último capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa realizada 

com os professores do ensino fundamental da rede municipal de ensino da cidade de 

Pato Branco, buscando identificar sua visão e conhecimentos sobre a educação dos 

surdos, sua forma de comunicação (bilinguismo – Libras), dificuldades existentes em 

sala de aula com o aluno surdo, dentre outros. 

A proposta de pesquisa aqui apresentada se insere na Linha de Pesquisa 

Cultura, Ensino, Saúde e Formação Docente. Essa linha tem como objetivo a 

qualificação da formação docente (inicial e continuada) e da prática profissional. Para 
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tanto, prioriza a cultura pedagógica, constituída pelo conjunto de crenças, habilidades, 

teorias, atitudes, normas, valores, ideologias, demandas e práticas presentes no 

contexto da escola, visando a sua compreensão e o delineamento de ações que 

gerem sua transformação. Nesse processo, identifica conhecimentos e iniciativas 

pertinentes aos processos pedagógicos, bem como formas pelas quais os saberes 

são gerados e transformados nos processos de ensino e de aprendizagem na esfera 

da Educação Básica.  

Como produto resultante deste projeto de pesquisa, apresenta-se uma 

proposta de formação continuada para professores de estudantes surdos que 

frequentam o Ensino Fundamental I das escolas da rede municipal de Pato Branco no 

Paraná. A formação conta com o apoio da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP) e da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Pato Branco. 
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1 EDUCAÇÃO E CULTURA DOS SURDOS 

Neste capítulo, apresenta-se uma breve trajetória histórica da educação de 

surdos, abarcando propostas de integração, entre elas o Oralismo, a Comunicação 

Total, até a emergência da Pedagogia Bilíngue, a qual reconhece a relevância da 

aprendizagem da língua de sinais desde muito cedo pela criança, sinalizando a 

transição da perspectiva integrativa à perspectiva inclusiva na educação de surdos. 

Na sequência, faz-se uma discussão sobre cultura, identidade e diferença e sua 

relação com a educação de surdos. Por fim, tratam-se das normativas legais para a 

educação de surdos, abrangendo o ensino de libras e a adaptação curricular. 

1.1 ABORDAGENS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO DE SURDOS: ORALIZAÇÃO, 

COMUNICAÇÃO TOTAL E BILINGUISMO 

Ao longo da história, os surdos estiveram à margem do mundo econômico, 

social, cultural, educacional e político, sendo vistos como incapazes e privados de 

direitos. Até meados do século XVI, conforme Santos M. (2016), os surdos eram vistos 

como ineducáveis e, em consequência disso, considerados como inúteis à 

coletividade. Enfrentavam o preconceito, a piedade, o descrédito e, até mesmo, a 

denominação de loucos. De modo geral, ao se analisar as formas de tratamento dadas 

às pessoas surdas, percebe-se que estas se desenvolvem em função da concepção 

do homem segundo a filosofia existencial, em que o “[...] ser humano é uma unidade 

e uma totalidade” (VIEIRA, 2010, p. 1), difundida nos diferentes períodos do percurso 

da humanidade (SANTOS, M., 2016). 

Segundo Streiechen (2013), dentre os educadores que iniciaram a educação 

dos surdos usando a língua de sinais, destaca-se o espanhol Pedro Ponce de Leon 

(1520-1584): 

Os surdos filhos de famílias importantes eram entregues a ele [Leon] para 
serem educados. Isso era especialmente importante porque os surdos 
somente poderiam tomar posse de suas heranças se falassem. Leon 
ensinava seus alunos surdos por meio do alfabeto manual, conhecido 
também como datilológico (STREIECHEN, 2013, p. 20). 

Além do espanhol Leon, também o médico Cardano ocupou-se da educação 

do surdo, utilizando-se da língua de sinais e da escrita para alfabetizá-los. Segundo 

Silva S. (2009), Cardano, no século XVI, também identificou que os surdos poderiam 
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ter acesso à língua falada de outras maneiras, sem que tivessem que usar a fala para 

isso, ou o canal oral: 

É possível dar a um surdo-mudo condições de ouvir pela leitura e de falar 
pela escrita [...], pois assim como diferentes sons são usados 
convencionalmente para significar coisas diferentes, também podem ter essa 
função as diversas figuras de objetos e palavras. [...] Caracteres escritos e 
ideias podem ser conectados sem a intervenção de sons verdadeiros 
(CARDANO apud SILVA, S., 2009, p. 2). 

Assim, para Cardano, o surdo poderia ter acesso à leitura e à escrita por meio 

do uso de diferentes sons. O médico destaca que caracteres escritos e ideias podem 

ser conectados sem a intervenção de sons verdadeiros. 

No ano de 1620, Ivan Martim Pablo Bonet publica o primeiro livro sobre 

educação de surdos, que trata do ensino do alfabeto manual e da importância da 

intervenção precoce (STREIECHEN, 2013).  

Charles L’Epée (1712-1789) conheceu duas irmãs gêmeas surdas que se 

comunicavam por meio de gestos e, segundo Veloso e Maia (2013), iniciou e manteve 

contato com os surdos carentes e humildes que perambulavam pela cidade de Paris, 

procurando aprender o meio de comunicação deles e, dessa forma, levar a efeito os 

primeiros estudos sérios sobre a língua de sinais. 

Strobel (2008) relata em seus escritos que na Alemanha em 1778 foi fundada 

a primeira escola para alunos surdos, mantendo-se como método de ensino o alfabeto 

manual, além de estabelecer alternativas que possibilitassem o desenvolvimento da 

fala, a oralidade. 

Relatam em seus estudos Andreis-Witkoski e Santos R. (2013) que o marco na 

história de luta dos surdos foi o Congresso de Milão em 1880. A partir de então, ficou 

proibido o uso da língua de sinais, iniciando um processo educacional regulado no 

oralismo e ouvintização, segregando ainda mais os surdos (SOUZA, S., 2012). As 

decisões do Congresso de Milão repercutiram no Instituto de Surdos-Mudos do Brasil, 

e diversas mudanças administrativas e pedagógicas trouxeram novas dinâmicas ao 

Instituto. 

O Oralismo ganhou força a partir do Congresso de Milão, sendo um método 

ainda utilizado na atualidade. Consiste em um modelo clínico que parte do 

pressuposto que a surdez é uma deficiência que deve ser minimizada pelo estímulo 

auditivo, o equivalente a reabilitar para a normalidade. O objetivo dessa metodologia 

era desenvolver a fala dos surdos. O domínio da língua oral era condição para que o 
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surdo fosse aceito dentro de uma sociedade majoritária. Com o fracasso da 

metodologia, os surdos permaneceram durante um século inteiro sem uma 

comunicação efetiva e à mercê das pesquisas que existiam (STROBEL, 2006). 

A filosofia oralista é identificada na história por aproximadamente cem anos 

(período denominado Império Oralista), fase em que todos os sujeitos surdos 

estiveram submissos às teorias dos ouvintes, “desaprendendo” as línguas de sinais, 

subjetivando a própria identidade surda e cultural, visto que as conquistas estavam ao 

capricho dos interesses políticos e religiosos. As práticas oralistas perpetuaram-se até 

1960.  

Foi com a publicação de um artigo denominado “A estruturada Língua de 

Sinais: o perfil de um sistema de comunicação visual dos surdos americanos”, escrito 

pelo linguista William Stokoe, que a temática volta a ser enfatizada, uma vez que a 

teoria desenvolvida pelo linguista argumentava que as línguas de sinais possuíam as 

mesmas características, complexidades, particularidades e expressividades 

atribuídas às demais línguas orais (DALL’ASEN, 2020). 

Quando se constatou que os surdos, educados por meio da Metodologia 

Oralista, nunca conseguiriam falar como os ouvintes e que, mesmo com a imposição 

das práticas oralistas, as pessoas surdas insistiam em se comunicar por meio da 

língua de sinais, decidiu-se, então, permitir que os surdos utilizassem toda e qualquer 

forma de comunicação. Nesse sentido, segundo Streiechen (2013, p. 22), “Esse 

método ficou conhecido como Comunicação Total. A principal meta era o uso de 

quaisquer estratégias que permitissem o resgate da comunicação das pessoas 

surdas”. 

A Comunicação Total, corrente que não pode ser tida como método, mas sim 

filosofia, surgiu na década de 1970, e valoriza todos os recursos que possibilitem a 

comunicação entre pessoas surdas, sejam eles orais (como a dramatização, leitura 

lábio-facial, datilologia) ou gestuais (língua de sinais) (GOMES, 2010). Essa filosofia 

insere novamente a língua de sinais no contexto educacional da pessoa surda. 

Práticas reunidas chamadas de “Comunicação Total”, em suas diversas 

significações, foram largamente desenvolvidas nos Estados Unidos e em outros 

países nas décadas de 1970 e 1980, e muitos estudos foram feitos para verificar sua 

eficácia. O que esses estudos entenderam em relação ao Oralismo? Alguns aspectos 

do trabalho educativo foram melhorados e os surdos, no final do processo escolar, 

conseguiam compreender e se comunicar um pouco melhor (SOUZA, F., 2015). 
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Segundo Goldfeld (2002, p. 31): 

[...] grande insatisfação por parte dos educadores e dos surdos com o método 
oral deram origem à utilização da língua de sinais e de outros códigos 
manuais na educação da criança surda. Naquela década, Dorothy Schifflet, 
professora e mãe de surdo, começou utilizar um método que combinava a 
língua de sinais em adição à língua oral, leitura labial, treino auditivo e 
alfabeto manual.  

Nesse contexto, o que a Comunicação Total favoreceu de maneira efetiva foi o 

contato com sinais, que era proibido pelo Oralismo, e esse contato propiciou que os 

surdos se dispusessem à aprendizagem das línguas de sinais, externamente ao 

trabalho escolar. Essas línguas são frequentemente usadas entre os alunos, enquanto 

na relação com o professor é usado um misto de língua oral com sinais (LACERDA, 

2009). 

Porém, a Comunicação Total também não surtiu resultados satisfatórios, visto 

que, segundo Streiechen (2013, p. 22), “[...] a sua abordagem defendia o uso 

simultâneo das duas línguas – a fala e os sinais, o que, por se tratar de duas línguas 

distintas, com estruturas diferentes, dificultava a aprendizagem dos alunos”. 

Assim sendo, a Comunicação Total permitia o uso de qualquer que fosse a 

forma para resgatar a comunicação de pessoas surdas. Eram usadas as mímicas, os 

gestos, a linguagem de sinais e a leitura labial. Esse método não era contraposto ao 

Oralismo, mas utilizado de forma complementar.  

Até o final da década de 1990, as pesquisas feitas tinham a intenção de 

entender a escrita do surdo a partir da comparação da competência linguística entre 

surdos e ouvintes, evidenciando, assim, uma defasagem do surdo em relação ao 

ouvinte e ignorando o fato de que a surdez é uma condição que dificulta o 

desenvolvimento da escrita em função da falta de feedback auditivo. Já as pesquisas 

desenvolvidas na primeira década do século XXI buscaram compreender os 

processos de leitura e escrita do surdo não por suas dificuldades, mas pela 

funcionalidade da sua escrita, analisando os aspectos de coesão e coerência 

(FREITAS; AMARAL; CHAVEIRO, 2019). 

O que se nota é que tanto o Oralismo como a Comunicação Total são propostas 

que visam à integração social dos sujeitos surdos com a comunidade ouvinte. Já o 

Bilinguismo, por sua vez, tem como objetivo a inclusão social do indivíduo surdo. 

Segundo Gomes (2010), a proposta bilíngue não busca priorizar uma língua, mas dar 

a condição aos educandos surdos de poder utilizar duas línguas. Nesse cenário, a 
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língua gestual assume o papel de primeira língua e a língua nacional o de segunda 

língua. A educação bilíngue tem sido apontada por diversos autores como facilitadora 

no processo de desenvolvimento cognitivo e social da pessoa surda. Ainda de acordo 

com Gomes (2010), a educação bilíngue é tida como uma questão de direitos 

humanos, portanto, garantir a todas as pessoas acesso à educação por meio da sua 

primeira língua é uma questão de equidade. 

A proposta educacional bilíngue estabelece que a educação escolar de surdos 

deve ser baseada nas duas línguas, com privilégios diferentes: a língua de sinais como 

primeira língua (L1) e a língua da comunidade ouvinte local como segunda língua (L2) 

(GÓES, 1996). 

De acordo com Felipe (1992), o bilinguismo almeja proporcionar ao surdo a 

condição de utilizar bem as duas línguas: a de sinais e a da comunidade ouvinte, 

posteriormente escolhendo que língua utilizar para sua comunicação de acordo com 

a situação em que se encontra. 

A partir da década de 1990, alguns fonoaudiólogos passaram a perceber a 

surdez na condição de diferença, e a língua de sinais começou, então, a ser defendida 

como a primeira língua dos surdos. Essa língua legitima o surdo como “sujeito da 

linguagem”, sendo capaz de transformar a “anormalidade” em diferença (SANTANA; 

GUARINELLO; BERGAMO, 2013). 

Já são diversos os profissionais que fazem uso do método bilíngue no 

atendimento ao sujeito surdo, como exemplo tem-se o trabalho fonoaudiológico com 

os surdos. Esse trabalho, muitas vezes, baseia-se em uma visão clínico-terapêutica 

da surdez, a qual percebe os surdos como deficientes, negando-lhes a língua de sinais 

e ancorando-se em uma perspectiva de linguagem que a entende como um sistema 

baseado em codificação e decodificação de uma língua, que pode ser ensinada com 

ênfase na correção dos defeitos da fala (GUARINELLO, 2014). 

Desse modo, tal clínica passa a repensar a surdez e a utilizar uma proposta 

metodológica bilíngue. Essa proposta pode satisfazer as necessidades sociais e 

linguísticas dos sujeitos surdos e, afiliando-se a uma perspectiva sócio-histórica da 

linguagem, perceber a relação interpessoal como ponto principal para a apropriação 

do conhecimento. Para isso, em relação à criança surda, o adulto torna-se 

necessariamente seu interlocutor, e a língua de sinais é o objeto fundamental que age 

e sofre a ação dessa interação (MARIANI et al., 2016). 

Nessa clínica fonoaudiológica, segundo Mariani et al. (2016, p. 2): 
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[...] a linguagem é tomada como atividade discursiva, sendo capaz de 
influenciar e ser influenciada pelos sujeitos que sobre ela operam. Por isso, a 
linguagem torna-se constitutiva da própria língua e dos sujeitos que a utilizam. 
É neste mesmo contexto que a interação é concebida, como fruto de um 
constante diálogo entre sujeitos ativos constituídos socialmente, desta forma 
a clínica fonoaudiológica é entendida como dialógica. 

Dentro de uma pedagogia bilíngue, os surdos deverão ter acesso precoce à 

língua de sinais, o que lhes permitirá um trabalho capaz de possibilitar o 

desenvolvimento pleno da linguagem (MARIANI et al., 2016). Além disso, os autores 

também preconizam que a Língua Portuguesa seja ensinada ao surdo como segunda 

língua (L2) tanto na modalidade oral quanto escrita. Assim, a prática terapêutica 

deverá considerar as condições linguísticas diferenciadas de cada surdo e, por 

intermédio da língua de sinais, propiciar seu acesso à Língua Portuguesa. 

Com relação à organização escolar, o bilinguismo impõe a mediação de 

diferentes profissionais no atendimento especializado, tais como Fernandes S. (2011, 

p. 105-106) preconiza: 

Professor ou instrutor de Libras – Profissional, preferencialmente Surdo, com 
graduação em Letras (Libras ou Letras Libras/ Língua Portuguesa) ou com 
formação em nível médio e/ ou superior com certificado de proficiência 
linguística em Libras emitido pelo Ministério da Educação – MEC (Prolibras). 
Professor bilíngue – Professor com fluência em Libras que desenvolverá o 
ensino do português escrito com base em metodologias de ensino de 
segunda língua. Profissional intérprete de Libras/ Língua Portuguesa – 
Profissional ouvinte que atua na mediação linguística do processo 
educacional de alunos Surdos matriculados no contexto regular de ensino, 
com graduação em Tradução e Interpretação em Libras/ Língua Portuguesa; 
ou com formação em nível médio e/ou superior com certificado de proficiência 
em tradução e interpretação em Libras/ Língua Portuguesa (Prolibras) emitido 
pelo MEC. Fonoaudiólogo bilíngue – Profissional responsável pelas práticas 
terapêuticas de ensino do português oral, em turno distinto da escolarização, 
caso seja opção do aluno ou da família essa modalidade de língua. A ação 
desse profissional depende de políticas de interface entre as áreas de saúde 
e educação. 

Esses profissionais são importantes para que o bilinguismo aconteça 

efetivamente, mas são apenas uma parte do todo. Os profissionais auxiliarão na 

implantação de propostas de educação bilíngue e para isso exige-se reflexão sobre 

os conteúdos, objetivos, metodologias e formas de avaliação em curso na escola e 

sua adequação às possibilidades dos alunos Surdos. Para tal, é necessário que o 

profissional, caso seja ouvinte, seja fluente em língua de sinais para que não sinalize 

na estrutura linguística do Português ou mescle as duas línguas e, caso o profissional 

seja surdo, ele tenha conhecimento da Língua Portuguesa. Surge, então, a 
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necessidade de preparar professores e profissionais para que possam contribuir na 

educação de surdos (FERNANDES, E. et al., 2015). 

Portanto, a partir da língua de sinais, o profissional poderá trabalhar com a 

apropriação da Língua Portuguesa, seja na sua modalidade oral ou escrita. Para isso, 

é preciso explicar para os pais que a língua de sinais é a língua que permite melhores 

possibilidades de ganhos cognitivos, linguísticos e subjetivos aos surdos. 

(GUARINELLO, 2014). 

Santos S. (2015) destaca que o ensino adaptado personalizado é um agente 

facilitador para a evolução do processo de ensino e aprendizagem. Ele motiva o aluno 

a corresponder às solicitações do currículo comum, fazendo-o entender que sua 

deficiência não é um entrave, porque também é um sujeito participativo dentro da 

comunidade em que vive. 

A Pedagogia Bilíngue se mostra como a graduação mais adequada e coerente 

com as exigências da educação de surdos. O Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Goiás (IFG) (2015) já oferta graduação em Pedagogia Bilíngue, e de 

acordo com o exposto no site, o curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue: 

Tem como objetivo principal a formação do educador bilíngue, que ao final do 
curso esteja apto a trabalhar com a educação de alunos surdos e ouvintes, 
atendendo a todos em sua primeira língua e com metodologias de ensino 
adequadas a ela. Sua formação compreenderá os níveis de ensino, gestão e 
pesquisa. [...] O profissional licenciado em Pedagogia Bilíngue torna-se apto 
para atuar nas seguintes áreas, todas envolvendo pessoas surdas e ouvintes: 
- Docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 
Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 
outras nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, - Trabalho em 
espaços escolares e não escolares, - Pesquisa, - Outras áreas explicitadas 
pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), como coordenador 
pedagógico, orientador educacional, professor de técnicas e recursos 
audiovisuais, supervisor de ensino e/ou designer educacional (FERNANDES, 
C., 2016, p. 144). 

Dessa forma, a Pedagogia Bilíngue traz contribuições positivas para a 

educação de surdos por preparar profissionais alinhados às exigências desse ensino. 

1.2 CULTURA, IDENTIDADE E DIFERENÇA E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO 

DE SURDOS 

Conforme Santos J. (2006), a cultura pensada a partir do senso comum está 

muito associada ao estudo e a educação. Do mesmo modo, Cotrim (1999, p.14) afirma 
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que “[...] na linguagem cotidiana dizemos que um homem frequenta boas escolas, leu 

bons livros e possui modos refinados é pessoa de cultura”.  

A cultura aqui é compreendida como conjuntos de costumes, valores, ideias e 

comportamentos que uma sociedade ou grupo adota. Contudo, em uma mesma 

população há diferentes grupos sociais, com hábitos, atitudes e valores múltiplos, 

podendo ocorrer discriminação em virtude das diferenças.  

Assim também a cultura surda e a ouvinte são diferentes e essa diferença, 

muitas vezes, vem gerando um embate injusto, que hierarquiza e inferioriza os sujeitos 

surdos. Strobel (2008) explica tal embate citando o exemplo de uma ouvinte que se 

sente estranha diante de uma festa para surdos, vendo que a forma de comunicação 

era tão diferente, acabou constrangida por não compreender a língua de sinais.  

Historicamente os surdos sofreram a imposição da cultura ouvinte e, aos 

poucos, foram constituindo um grupo com características próprias.  

Segundo Strobel (2015, p. 34), a cultura surda se refere à “[...] comportamentos, 

valores, regras e crenças, que permeiam e preenchem nas comunidades surdas. 

Dentre os elementos principais da cultura surda estão às experiências visuais e as 

linguísticas que são essenciais para os indivíduos surdos”. 

Pereira et al. (2011) entende que os surdos formam uma comunidade 

linguística minoritária cujos elementos são as línguas de sinais em uma cultura própria 

visual-gestual. O conhecimento cultural da comunidade surda envolve também 

informações culturais a partir de expressões artísticas como na literatura, por meio de 

poesias, lendas, contos, piadas em que exploram a expressão facial e corporal, além 

da utilização da língua de sinais como principal componente de interação social. 

Portanto, são nas comunidades onde os surdos apresentam suas próprias condutas 

linguísticas associadas a seus valores culturais (STROBEL, 2015). 

Santana e Bergamo (2005, p. 572): 

Na área da surdez encontra-se geralmente o termo “cultura” como referência 
à língua (de sinais), às estratégias sociais e aos mecanismos compensatórios 
que os surdos realizam para agir no/sobre o mundo, como o despertador que 
vibra, a campainha que aciona a luz, o uso de fax em vez de telefone, o tipo 
de piada que se conta etc.  

Portanto, para esses autores, cultura não é só uma língua: a língua, 

isoladamente, não perfaz uma cultura. Os surdos crescem de acordo com os valores, 

as crenças, os símbolos, os modos de agir e de pensar de um sistema socialmente 

estabelecido e em mutação. Ou seja, os surdos e os ouvintes crescem em uma 
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mesma cultura a partir do momento em que participam de um mesmo universo social. 

Valores, crenças e símbolos específicos não expressam uma cultura diferente, apenas 

indicam a particularidade de um grupo dentro de um sistema social dado (SANTANA; 

BERGAMO, 2005). 

Em relação à identidade dos surdos, Perlin (1998) compreende que a 

identidade do sujeito surdo é algo que está em construção, isto é, uma construção 

móvel que pode frequentemente estar em movimento e que empurra o sujeito em 

diferentes posições. Assim, as identidades surdas relacionam-se aos aspectos 

relacionais e, ao mesmo tempo, de diferenciação: configuram-se a partir da 

coexistente necessidade de pertencimento e autonomia. 

A língua de sinais para os surdos defende que é somente de posse dela, 

considerada “natural”, alcançada em qualquer idade, que o surdo formará uma 

identidade surda, já que ele não é ouvinte (PERLIN, 1998; MOURA, 2000). 

A maioria dos estudos tem como base a ideia de que a identidade surda está 

relacionada a uma questão de uso da língua. Santana e Bergamo (2005, p. 566) 

acreditam que: 

O uso ou não da língua de sinais seria aquilo que definiria basicamente a 
identidade do sujeito, identidade que só seria adquirida em contato com outro 
surdo. O que ocorre, na verdade, é que, em contato com outro surdo que 
também use a língua de sinais surgem novas possibilidades interativas, de 
compreensão, de diálogo, de aprendizagem, que não são possíveis apenas 
por meio da linguagem oral. A aquisição de uma língua, e de todos os 
mecanismos afeitos a ela, faz com que se credite à língua de sinais a 
capacidade de ser a única capaz de oferecer uma identidade ao surdo. 

Assim, para alguns autores, a identidade relaciona-se tanto aos discursos 

produzidos quanto à natureza das relações sociais. Para Maher (2001, p. 116), por 

exemplo, “[...] ao falarmos de identidade, não estamos falando de essência alguma”. 

A identidade seria uma construção permanentemente (re)feita que buscaria tanto 

determinar especificidades que estabeleçam fronteiras identificatórias entre o próprio 

sujeito e o outro quanto obter o reconhecimento dos demais membros do grupo social 

ao qual pertence (SANTANA; BERGAMO, 2005). 

Perlin e Strobel (2008, p. 53) compreendem identidade cultural como “[...] um 

conjunto de características que definem um grupo e que incidem na construção do 

sujeito, sejam elas as que identificam ou as que excluem”, para essa autora, “[...] o 

surdo se compõe dentro de um espaço social onde se vê como parte diferente do 

mesmo” (PERLIN; STROBEL, 2008, p. 53). Esse espaço social, que Perlin e Strobel 
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(2008) chamam de cultura ouvinte, “[...] criou, historicamente, um estereótipo de 

incapacidade, de deficiência, para o surdo” (PERLIN; STROBEL, 2008, p. 53). 

Segundo a autora, “O estereótipo sobre o surdo jamais acolhe o ser surdo, faz 

com que as pessoas se oponham, às vezes disfarçadamente, e evite a construção da 

identidade surda, cuja representação é o estereótipo da sua composição distorcida e 

inadequada” (PERLIN; STROBEL, 2008, p. 54). 

O que acontece é que na maior parte das vezes o sujeito surdo transita entre a 

cultura surda e a ouvinte; porém, sua identidade se forma com a consciência de ser 

terminantemente diferente por precisar de recursos totalmente visuais. Essa oscilação 

entre os surdos e os ouvintes faz com que o sujeito surdo forme, por vezes, sua 

identidade de forma estilhaçada (PERLIN; STROBEL, 2008). 

A relação da linguagem na construção da identidade tem sido analisada por 

diversos autores, dentre eles Orlandi (2000, apud GESUELI, 2006, p. 55), ao analisar 

a identidade linguística no dia a dia escolar compreendeu que “[...] a identidade é um 

movimento na história e que ao significar, o sujeito significa-se”. 

A cultura do surdo não se mistura à do ouvinte e mantém uma relação 

intercultural de risco, porque a identidade surda se faz dentro de uma cultura visual. 

Sacks (2010, p. 14) compreende que “[...] a língua de sinais representa para os surdos 

uma corporificação da sua identidade pessoal e cultural”.  

Como explicado por Hall (2012, p. 103), “[...] nos últimos anos, houve uma 

verdadeira explosão discursiva em torno do conceito de identidade”. Nesse sentido, o 

autor destaca três concepções de identidade, a saber: 1) do sujeito iluminista; 2) do 

sujeito sociológico; e 3) do sujeito pós-moderno a saber: 

O sujeito do iluminismo estava baseado em uma concepção de indivíduo 
totalmente centrado, unificado, e dotado das capacidades de razão. Em 
suma, o centro essencial do “eu” era a identidade de uma pessoa, que 
emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia, porém, mesmo 
desenvolvendo permanecia essencialmente o mesmo (HALL, 2006, p. 11). 

Já o entendimento de sujeito sociológico relaciona-se, segundo o autor, “[...] a 

uma relação interativa de identidade, porém apenas entre o ‘eu’ e a sociedade” (HALL, 

2006, p. 11). Assim, embora “[...] o sujeito tenha uma essência interior (‘eu real’), este 

é formado e modificado em um constante diálogo com os mundos culturais ‘exteriores’ 

e as identidades que eles fornecem” (HALL, 2006, p. 11). 

Nas palavras de Hall (2006, p. 11), em relação à concepção do sujeito pós-

moderno: 
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O próprio processo de identificação, pelo qual projetamos em nossas 
identidades culturais, tornou-se mais, provisório, variável e problemático. Em 
outras palavras, sob um viés pós-moderno, a identidade é entendida como 
uma “celebração móvel”, formada e transformada continuamente. 

Na visão de Doron e Parot (2001, p. 101), identidade implica “[...] o processo 

de consciência de si próprio, sendo que esta ocorre por meio de relações 

intersubjetivas, de comunicações linguísticas e experiências sociais, tornando-se um 

processo ativo”. 

Desse modo, a identidade, em uma perspectiva social, é feita no espaço das 

relações, tratando-se de um processo dinâmico, ou seja, “[...] um processo contínuo 

de construção e desconstrução, na ambiguidade presente e inevitável que a compõe, 

implicando um trabalho de unificação de diversidade, incorporando a diferença” 

(MAHEIRIE, 1994, p. 65). 

Cada surdo tem uma identidade e cultura próprias. Gesser (2009a, p. 53) afirma 

que:  

[...] mais importante que enfatizarmos no termo “uma” devemos fortalecer a 
palavra “própria”, no sentido de que essa afirmação seja percebida pela 
maioria ouvinte para que o surdo não seja excluído. Não existe uma batalha 
para saber qual identidade e cultura que se destaca, mas sim o 
reconhecimento de um povo.  

Contudo, a construção da identidade deficiente (e todos os seus derivados 

pejorativos) está ainda muito presente na vida dos surdos e, junto com ela, uma série 

de práticas encapsuladas no projeto clínico hegemônico (GESSER, 2008). Isso 

acontece porque a surdez é tanto uma construção cultural como um fenômeno físico. 

Gesser (2008) apresenta uma discussão relacionada a dois paradigmas ideológicos 

na educação dos surdos, o patológico e o cultural, momento em que o autor discute 

conceitos-termos como deficiente-auditivo, surdo-mudo e mudo com o objetivo de 

desconstruir as conotações negativas que esses nomes implicam tanto na 

representação social como na identidade cultural dos surdos. 

Durante seu discurso, Gesser (2008) aponta a importância de nos 

desvencilharmos de preconceitos cristalizados, de certa forma arraigados no modo 

como nomeamos o outro. 

Portanto, o que se nota é que a comunidade surda tem sua própria língua, a 

Libras. Uma língua de modalidade visual-espacial, embasada nas experiências visuais 

da comunidade surda (REIS, 2006). Mas o que significa esta expressão “povo surdo”? 

Reis (2006, p. 19) destaca como “[...] uma estratégia de poder, de identidade”. O que 
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constitui esse povo? Continua Reis (2006, p. 19), “As associações, organizações 

locais, nacionais e mundiais de surdos, as lutas, a cultura, as políticas”. E uma 

representação simbólica, destaca o autor “[...] não como uma simples comunidade a 

quem podem impor regras, mas como uma estrutura forte que se defende, impõe suas 

próprias regras, seus próprios princípios” (REIS, 2006, p. 19).  

Os surdos se reconhecem pela sua própria identidade e cultura. É uma 

comunidade organizada em âmbito político e social, não vive isolada, pois tem contato 

com outras culturas, desenvolvendo-se como qualquer outra comunidade. A 

comunidade surda está inserida em diversas áreas da sociedade, desempenhando 

suas habilidades e exercendo seu papel como cidadã (VIANA NETO; OLIVEIRA; 

COSTA, 2017). 

Kipper e Oliveira (2014, p. 3), ao analisarem as identidades escolares dos 

sujeitos com deficiência auditiva, compreendem que “[...] o sujeito surdo constitui-se 

em espaços escolares permeados por uma multiplicidade cultural, proveniente da 

comunidade ouvinte e da comunidade surda”.  

Em síntese, pode-se notar que a diferença surda é caracterizada pela 

especificidade linguística dos sujeitos com deficiência auditiva e, consequentemente, 

suas identidades são culturalmente construídas nas comunidades surdas. 

Ao se tratar da cultura surda como fator construtor da identidade surda, 

necessariamente trata-se da questão da língua de sinais – Libras. A cultura surda, por 

sua vez, remete à identidade do sujeito que convive, quase sempre, com as duas 

comunidades (surda e ouvinte) (PERLIN; STROBEL, 2014). 

Desse modo, pode-se compreender que a identidade cultural do sujeito com 

deficiência auditiva se forma a partir da convivência dos sujeitos surdos com seus 

pares, em um movimento contínuo de percepção de semelhança com as 

características do ser surdo e dessemelhança com a pessoa ouvinte (PERLIN, 2010). 

A escola se apresenta como um espaço imprescindível para assegurar a 

comunidade surda, pois é um espaço de encontro dos surdos com seus pares, já que 

os estes fazem parte de uma cultura sem uma origem geográfica. Os surdos, quando 

reunidos nos espaços escolares, têm possibilidade de trocar experiência com outros 

surdos, como também com ouvintes, quando incluídos em escolas comuns. E nessas 

relações são construídas identidades, as quais se produzem pelas relações de poder 

estabelecidas tanto entre surdos e ouvintes quanto entre os próprios sujeitos surdos. 
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1.3 NORMATIVAS LEGAIS PARA EDUCAÇÃO DE SURDOS: ENSINO DE LIBRAS 

E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Debruça-se aqui sobre alguns documentos normativos voltados à educação do 

sujeito surdo no país. No que tange à Educação, a Constituição da República 

Federativa do Brasil (CF) de 1988, capítulo II, Dos Direito Sociais, em seu artigo 6.º, 

destaca a educação como direito fundamental (BRASIL, 1988). 

Um dos fundamentos da educação previsto no artigo 3.º, inciso IV da CF, é “[...] 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988), bem como delibera no 

artigo 205, a garantia do pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania 

e a qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Já o artigo 206, inciso I, constitui a “[...] igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola [...]” (BRASIL, 1988), sendo, então, o ensino ministrado com 

base nesse princípio, e como garantia deste, como dever do Estado, ofertar o que 

trata o artigo 208, em seu inciso III: “[...] atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino [...]” (BRASIL, 

1988). 

Em consonância com a Carta Magna, a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, 

vem a fortalecer o disposto na Lei maior: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990). 

Prosseguindo nessa mesma Lei, o capítulo IV, artigo 54, firma o apoio 

capacitado no processo de aprendizagem dos alunos de inclusão, pertinente a esta 

pesquisa: 

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...]                                  
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino;                                                                
IV- atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade; [...] (BRASIL, 1990).  

Para normatizar o direito à educação, foi sancionada a Lei n.º 12.796, de 4 de 

abril de 2013, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
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Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passando a vigorar em seu artigo 58, 

capítulo V, que trata da educação especial, que esta deverá, se houver necessidade, 

disponibilizar serviços de apoio especializado na escola regular para atender às 

especialidades da demanda, iniciando desde a educação infantil até ao longo da vida 

do aluno (BRASIL, 2013). 

Assim, todos os educandos que têm alguma deficiência poderão matricular-se 

na rede pública de ensino, garantindo o que expressa a CF de 1988, bem como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (1990). 

A Lei n.º 12.796/2013 deu nova redação também ao artigo 59 da LDB, 

abordando sobre os sistemas de ensino que deverão garantir aos alunos com 

necessidades especiais, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, metodologias, técnicas, recursos educativos e professores 

especializados em nível médio ou superior, visando à inclusão tanto para a sociedade 

quanto para o mercado de trabalho (BRASIL, 2013). 

Da mesma forma, o artigo 60 dessa Lei, garante aos alunos com deficiências, 

citadas no artigo 59, que o Poder Público tem a responsabilidade de proporcionar 

apoio técnico e financeiro, aumentando o atendimento a esse público (BRASIL, 2013). 

Observa-se que pelo artigo 60, o Poder Público delibera e caracteriza que 

outras instituições de ensino, particulares ou mesmo filantrópicas podem oferecer à 

comunidade serviços de educação especial, independente de qual seja a deficiência 

de seu alunado, inclusive a surdez, além do apoio técnico e financeiro.  

Outro importante documento a ser considerado são os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de 1998, elaborados pelo Ministério da Educação e pela Secretaria 

de Educação Especial, que traça estratégias para a educação de alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Também a Resolução CNE/CEB n.º 2, de 11 de setembro de 2001, que instituiu 

as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica corroboraram 

na implementação dos processos de inclusão escolar. Conforme destaca o artigo 5.º 

desse documento:  

Art. 5° Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais 
os que, durante o processo educacional, apresentarem: [...] II - dificuldades 
de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 
demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis (BRASIL, 2001). 
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O inciso II desse artigo refere-se às dificuldades de comunicação do aluno 

surdo em seus diversos tipos, pois trata da Libras, que é a base de sua comunicação 

com seus pares e também com os ouvintes. Porém, o aluno surdo não sofre nenhuma 

dificuldade de aprendizagem tão grave devido à sua comunicação. A Libras é apenas 

um meio e uma condição para se comunicar e não implica defasagem no seu 

desenvolvimento cognitivo e em suas atividades curriculares.  

O artigo 7.° desse documento ainda afirma que “O atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do 

ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica” (BRASIL, 

2001). 

Dessa forma, grandes conquistas foram alcançadas pela comunidade surda no 

que tange ao direito social em pauta. Assim, dentre os instrumentos legais importantes 

para a educação desse cidadão, em consonância com o exposto, destaca-se a Lei n.º 

10.436/2002, que regulamenta e dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais. Norma 

essa que, no artigo 1.º e parágrafo único, dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, 

a Libras, e dá outras providências, reconhecendo-a como meio legal de comunicação 

e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura 

gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, 

oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002). 

Nesse sentido, no que trata sobre o direito social à educação, tem-se o Decreto 

n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que, em seu capítulo III, da Formação do 

Professor de Libras e do Instrutor de Libras, dispõe:  

Art. 4º A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do 
ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser 
realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em 
Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. 
Parágrafo único. As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação 
previstos no caput.                                                                                                                      
Art. 5º A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil 
e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de 
Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa 
escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação 
bilíngüe. § 1º Admite-se como formação mínima de docentes para o ensino 
de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a 
formação ofertada em nível médio na modalidade normal, que viabilizar a 
formação bilíngüe, referida no caput. § 2º As pessoas surdas terão prioridade 
nos cursos de formação previstos no caput (BRASIL, 2005). 
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Diante disso, o professor bilíngue, devidamente habilitado para ministrar aulas 

para o aluno surdo, adaptará as atividades e empregará os recursos necessários para 

efetiva e significativa aprendizagem, tendo como aparato materiais de cunho visual.  

Nesse interim, a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência, ratificada pelo Brasil, com caráter de Emenda Constitucional por 

meio do Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, reafirma o compromisso com a 

educação inclusiva das pessoas com deficiência, pois tal ato normativo Promulga a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007 (BRASIL, 

2009).  

A Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, chamada de Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) indica as 

ferramentas necessárias à inclusão escolar de excelência, contudo, por falta de 

investimento do Poder Público, ainda não foi concretizada em muitos aspectos: 

professores devidamente capacitados, adaptação curricular, acompanhante de apoio 

escolar e outros.  

No ano de 2019, a Resolução CNE/CP n.º 2, de 20 de dezembro, definiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica, instituindo a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica.  

Em 30 de setembro de 2020, entrou em vigor o Decreto n.º 10.502 que instituiu 

a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao 

Longo da Vida. Esse documento, considerado inconstitucional em relação à educação 

inclusiva, colidiu com as normas constitucionais supracitadas, pois os alunos com 

deficiência devem estar matriculados e ter garantida a sua permanência em escolas 

e salas de aula de ensino regular, ferindo igualmente, os ditames de documentos 

jurídicos assinados na ONU que versam sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

e da Lei de Inclusão (Lei n.º 13.146/2015). O Partido Socialista Brasileiro (PSB), no 

dia 26 de outubro de 2020, protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio 

da Petição Inicial n.º 89.422, o pedido de inconstitucionalidade de tal Decreto através 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 65902. 

 
2 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6036507. 
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1.3.1 Ensino de Libras: O Que Diz a Legislação? 

O sujeito surdo brasileiro, seguindo o movimento mundial por reconhecimento 

da cultura surda e da Língua de Sinais, depois de anos de muita luta, em 2002, por 

via da Lei n.º 10.436, finalmente conquistou o direito à Libras, que passou a ser 

legalmente aceita como a segunda língua oficial do país. A partir dessa conquista 

histórica, os surdos tiveram regulamentado, por meio do Decreto n.º 5.626/2005, o 

direito ao ensino em escolas e ou classes de educação bilíngue, com professores 

fluentes na Libras e na Língua Portuguesa, na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental. Destaca-se que as denominadas escolas ou classes de 

educação bilíngue são aquelas nas quais as línguas de instrução sejam a Libras como 

primeira língua e a modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda, em todo 

o processo educativo (ANDREIS-WITKOSKI; DOUETTES, 2013). 

Assim, a Lei n.º 10.436/2002, que regulamenta e dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais, estabelece logo no seu início que: 

Art.1° É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS e outros recursos de expressão a ela 
associados. Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS a forma de expressão, em que o sistema linguístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002).  

O artigo 1.º reconhece a Libras como meio de comunicação ou de expressão a 

ser utilizado pelas pessoas surdas, mas somente no parágrafo único do mesmo artigo 

é conferida à Libras o status de uma língua, com recursos e estrutura gramatical 

próprios, e à comunidade surda, a qual pertence a maioria dos surdos que usam a 

Libras, por preservarem uma cultura peculiar à sua língua e pela luta de seus direitos 

(BARBOSA, 2011). 

O Decreto n.º 5.626/2005 apresenta novas perspectivas de educação aos 

sujeitos surdos. O artigo 35 faz referência às competências da Diretoria de Políticas 

de Educação Bilíngue de Surdos. O Decreto ainda prevê que os órgãos federais 

responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos, bem 

como organizar escolas e classes de educação bilíngue com professores 

especializados para atender a alunos surdos e ouvintes na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

O artigo 18 da Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 
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deficiência ou com mobilidade reduzida. De acordo com seu artigo 2.º, o Decreto n.º 

5.626/2005 define pessoa surda e deficiente auditiva: “[...] aquela que, por ter perda 

auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 

manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - 

Libras” (BRASIL, 2005). 

Em seu artigo 22, incisos I e II, prevê a educação bilíngue. Embora esse 

dispositivo legal recomende a organização da educação de surdos sob essa 

abordagem desde 2005, com prazo para sua sistematização até 2015, como parte de 

um conjunto de determinações legais contidas nesse documento, a exemplo da escola 

bilíngue e da classe bilíngue no ensino regular para a educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental, decorrida mais de uma década, não foram sistematizadas 

como possibilidades educacionais para esse alunado. 

1.3.2 Adaptação Curricular 

O sistema educacional deve acolher a todos, esse processo de “incluir’’ 

perpassa por todos nós, e adaptações curriculares são necessárias. Elas são medidas 

que devem ser praticadas para atender as especificidades do aluno, assegurando o 

direito e acesso ao conhecimento. Os professores da educação básica precisam estar 

capacitados para enfrentar e adequar as demandas dos seus alunos. Isso fica mais 

evidente na prática de professores que atuam com alunos surdos, pois é necessário 

adaptar, lembrando de que os alunos precisam desenvolver habilidades linguísticas, 

em sua L1 – Libras – e nela criar habilidades para fazer o uso de sua L2 – Português 

na modalidade escrita. 

As Adaptações Curriculares propostas pela Secretaria de Educação Especial 

do Ministério da Educação (SEE/MEC), por meio dos PCNs, configuram-se como 

possibilidades de atuar diante das dificuldades dos alunos na condição de ferramentas 

norteadoras do processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa na 

modalidade escrita e das práticas de letramento desenvolvidas na escola (BRASIL, 

2003). Tais adaptações propõem-se em atender as particularidades de aprendizagem 

dos alunos e têm como enfoque a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), definida 

por Vygotsky (2009) como a distância entre o nível de aprendizagem real e o nível de 

aprendizagem potencial (PINHEIRO, 2019). 

De acordo com Franco (2007, p. 55), “As adaptações curriculares, de 

planejamento, objetivos, atividades e formas de avaliação, no currículo como um todo, 
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ou em aspectos dele, são para acomodar os alunos com necessidades especiais [...]”. 

Esse é um dos caminhos possíveis para que alunos surdos possam atender as 

mesmas condições de desenvolvimento dos alunos ouvintes, sendo o professor 

responsável por regular a sua prática educativa e ajustá-la as reais necessidades 

desses alunos. 

Nos PCNs – Adaptações Curriculares –, o professor é o responsável pela 

implementação das adaptações curriculares que se apresentam como proposta para 

subsidiar a prática pedagógica e favorecer a aprendizagem de todos os alunos. Esse 

documento, ao reconhecer a necessidade de preparação docente, aborda a formação 

– inicial e contínua – como indispensável (BRASIL, 2003).  

Dentre as adaptações curriculares necessárias ao sujeito surdo, Pinheiro 

(2019) destaca que atividades escritas, apoiadas no modelo ideológico de letramento 

e a partir da discussão do texto, em Língua de Sinais, passariam a fazer sentido de 

tal modo que os alunos se sentiriam motivados a produzir textos escritos, pois, se 

compreensão precede produção, o input para a escrita tem de ser o desenvolvimento 

de práticas discursivas letradas, cuja dimensão social inclua os aspectos da cultura 

surda e sejam guiadas pela Língua de Sinais. É desnecessário que a prática 

pedagógica seja remodelada com a participação de outra língua, mas é imprescindível 

o emprego de uma abordagem de segunda língua, alicerçada no modelo ideológico 

de letramento, de modo que a especificidade linguística dos surdos seja contemplada. 
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2 FORMAÇÃO DOCENTE PARA O BILINGUISMO  

Este capítulo apresenta uma análise sobre a formação docente para surdos a 

partir da perspectiva inclusiva. Inicialmente discorre-se sobre as normativas legais em 

relação à formação de professores para surdos em uma abordagem genérica e na 

sequência sobre a formação docente para a educação de surdos sob o prisma do 

bilinguismo. O foco da formação de professores para surdos priorizava práticas 

terapêuticas de treinamento auditivo e de reabilitação da fala no atendimento ao surdo 

em detrimento das práticas educacionais, buscando-se por meio delas sua 

normalização. 

2.1 O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO COM RELAÇÃO À FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PARA SURDOS 

A aprovação da LDB, Lei n.º 9.394/1996, marca um momento de transição 

significativa para a educação brasileira, não especificando sobre a formação de 

professores que atuarão com educandos surdos, dispõem de forma generalista, não 

específica que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

Silva A. (2019) ainda destaca que a partir de resoluções como a CNE/CEB n.º 

2, de setembro de 2001, que Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, é possível perceber a preocupação com o desenvolvimento 

educacional de alunos que possuem algum grau de deficiência auditiva. Também 

enfatiza a preocupação com o desenvolvimento linguístico do surdo, oferecendo 

possibilidades de atuação de intérpretes de libras nos espaços do saber, a fim de 

auxiliar o aluno no seu processo de interação social, aprendizado e contato com os 

conteúdos escolares. 

É importante ressaltar que a proposta curricular educacional deve estar apoiada 

em práticas que ajudem no desenvolvimento da identidade dos alunos com perda total 

ou parcial da audição e cuja interação com o meio em que vivem e convivem, segundo 

o Decreto n.º 5.626/2005, ocorre a partir de manifestações visuais (QUADROS, 

2006b). 

A proposta curricular também está voltada para a prática do respeito individual 

e da preservação da subjetividade desses alunos, tornando o plano pedagógico 

atuante e significativo, já que ele influencia diretamente no processo de 
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amadurecimento dos educandos e em sua prática social oferecendo-lhes melhor 

autonomia (SILVA, A., 2019). 

Dentre os documentos nacionais, especificamente, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia ressaltam que é importante que os professores 

em formação inicial conheçam as políticas de educação inclusiva e compreendam 

suas implicações organizacionais e pedagógicas para a democratização da Educação 

Básica no país (BRASIL, 2006). As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia, definidas pela Resolução n.º 1, de 15 de maio de 2006, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), trouxeram à tona, mais uma vez, o debate a respeito 

da identidade do curso e da sua finalidade profissionalizante, agora instituída como 

licenciatura. 

A legislação é clara quando aponta que o sujeito surdo passou a ter o direito 

de realizar todo o seu processo educacional baseado em duas línguas: a Língua 

Brasileira de Sinais, como primeira língua, e a Língua Portuguesa, na modalidade 

escrita. Entretanto, ao se materializar essa orientação legal, tanto no âmbito do ensino 

para o aluno surdo quanto no âmbito da formação do professor, constata-se o nível 

de complexidade da proposta. Isso porque a proposta bilíngue traz implicações 

significativas para a organização da classe e ou escola bilíngue, bem como para os 

cursos de formação inicial de professores (GIROTO; CICILINO; POKER, 2018). 

No ano de 2007, tendo a finalidade de aprimorar a educação básica, foi lançado 

o Plano de Desenvolvimento da Edu-Formação (PDE), política que teve como 

principais focos a formação de professores, a educação de surdos e a valorização dos 

profissionais da educação. Além disso, foi criada pela União a Universidade Aberta do 

Brasil que, por meio da educação a distância, buscou expandir e interiorizar a oferta 

de cursos e programas de educação superior. Contudo, o PDE não apontou nenhuma 

especificidade quanto à formação de professores para a educação especial e nem 

para a educação de surdos. 

A Lei n.º 11.502, de 11 de julho de 2007, atribuiu à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a responsabilidade pela 

formação de professores da educação básica, uma prioridade do Ministério da 

Educação. O objetivo foi assegurar a qualidade da formação dos professores que 

atuarão ou que já estejam em exercício nas escolas públicas, além de integrar a 

educação básica e superior visando à qualidade do ensino público. A Política Nacional 

de Formação de Professores tem como objetivo expandir a oferta e melhorar a 
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qualidade nos cursos de formação dos docentes não apontando especificidade quanto 

à formação de professores para a educação especial e nem para a educação de 

surdos (BRASIL, 2007). 

Documentos internacionais reafirmam e orientam a formação de professores 

na perspectiva inclusiva, a exemplo de Declarações ratificadas em Conferências 

Mundiais organizadas pelas Nações Unidas (UNESCO) como a de Jomtien na 

Tailândia (1990) e a de Salamanca na Espanha (1994). Também se pode mencionar 

a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada no Brasil com 

status de Emenda Constitucional pelo Decreto n.º 6.949/2009. 

Com a reforma do Ensino Médio dada pela Lei n.º 13.415, de 16 de fevereiro 

de 2017, que alterou a LDB, o professor pode ministrar aulas ao educando com 

deficiência, sem especificar a surdez, sem ser licenciado ou ter formação específica 

na área. Assim, criar condições e meios para se atingir os objetivos da educação 

básica é a razão de ser dos profissionais da educação. 

A Lei n.º 12.796/2013, que promoveu alterações na LDB, propõe por meio do 

novo texto concepções, valores e finalidades para a educação brasileira, 

proporcionando melhores condições para a inclusão, além de ser um espaço para a 

inovação com a educação a distância. A lei concebeu um importante instrumento de 

concretização dos direitos educacionais. 

A Lei n.º 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, afirma a autonomia e a capacidade desses cidadãos para exercerem atos 

da vida civil em condições de igualdade com as demais pessoas. Conforme seu artigo 

1.º:  

É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania (BRASIL, 2015). 

Notório destacar que, além do professor ter formação adequada para atuar em 

sala de aula inclusiva, faz-se necessário, para fins de garantia da acessibilidade ao 

educando surdo, a presença do profissional tradutor intérprete de libras. 

Quanto ao intérprete de Libras, Russo (2010) destaca que o Tradutor Intérprete 

de Língua de Sinais (TILS) tem sido cada vez mais presente no dia a dia dos surdos, 

devido à crescente participação dessas pessoas nos espaços sociais, educacionais, 

políticos e culturais, incentivada a partir do reconhecimento da Libras no Brasil:  
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À medida em que a língua de sinais do país passou a ser reconhecida 
enquanto língua de fato [sic], os surdos passaram a ter garantias de acesso 
a ela enquanto direito linguístico. Assim, consequentemente, as instituições 
se viram obrigadas a garantir acessibilidade através do profissional intérprete 
de língua de sinais (QUADROS, 2004, p. 13). 

O intérprete de língua de sinais, comumente, não apresenta uma formação 

profissional para atuar, são chamados ad hoc, aqueles que começaram sua atividade 

de interpretação para auxiliar um amigo ou um parente surdo e, na maioria das vezes, 

no meio religioso (SOUZA, F., 2015). 

“O papel do intérprete deveria ser o de interpretar Libras para o português e 

vice-versa, mas o ILS vê a necessidade de criar recursos adicionais, favorecendo a 

interpretação e a construção de sentidos pelos alunos surdos” (LACERDA, 2009, p. 

45). 

O professor que traduz e faz a ligação da mensagem da língua falada para a 

língua de sinais é o tradutor/intérprete de Libras, permitindo, desse modo, a 

comunicação entre as duas culturas distintas. A função desse profissional é de 

intermediação e interação comunicativa entre o surdo e a pessoa ouvinte (SANTOS, 

C., 2015). 

Lacerda (2011, p. 33) compreende que: 

O intérprete educacional passa por confusões de papéis em sala de aula, 
tanto pelos alunos surdos quanto pelos ouvintes, que questionam algumas 
coisas, como pedir autorização para sair da sala, explicar alguma coisa 
enquanto o professor está ocupado ou ausente, entre outros. Cabe ao 
intérprete saber se posicionar desde o primeiro dia do seu trabalho, 
esclarecendo sua função em sala de aula. 

Diante disso, entende-se que o trabalho precisa acontecer em parceria para 

que o aluno surdo seja beneficiado por ambos (professor e intérprete). Com isso, é 

importante que o professor regente conheça a língua de sinais e que consiga se 

comunicar com o aluno, pois ele ficará motivado a aprender, já que consegue ter essa 

comunicação direta com o professor, encorajando-se a tirar dúvidas, aproximando-se, 

facilitando a aprendizagem.  

Lacerda (2002), Harrison e Nakasato (2004) e Martins (2008), entre outros 

autores, analisam a importância de se ter uma formação de qualidade para atuar como 

TILS, além do conhecimento linguístico aprofundado tanto em Libras como em 

Português. O contato com a comunidade surda é essencial, contudo, a interpretação 

denota conhecimentos de mundo, escolhas lexicais e de sentido que precisam ser 
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trabalhadas para que o intérprete atue apropriadamente beneficiando a aprendizagem 

do estudante surdo.  

Segundo Lacerda (2009, p. 14): 

O trabalho do TILS é composto por duas tarefas: a de tradução e a de 
interpretação. Alguns autores defendem que os dois termos se 
complementam e, até mesmo, remetem a uma mesma tarefa de versar os 
conteúdos de uma dada língua para outra, buscando trazer neste processo 
sentidos pretendidos, sem que eles se percam ou que sejam distorcidos no 
percurso. 

Todavia, alguns autores já defendem que os conceitos remetem a tarefas 

diferentes. Para esses autores, a “tradução” sempre envolve uma língua escrita, como 

na visão de Quadros (2004), podendo haver uma tradução de uma língua de sinais 

para a língua escrita de uma língua falada, da língua escrita de sinais para a língua 

falada, da escrita da língua falada para a língua de sinais, da escrita da língua de 

sinais para a escrita da língua falada e da escrita da língua falada para a escrita da 

língua de sinais. Ao passo que a “interpretação” sempre envolve as línguas 

faladas/sinalizadas, ou seja, línguas orais-auditivas e espaço-visuais. Assim, pode 

haver “[...] a interpretação da língua de sinais para a língua falada e vice-versa, da 

língua falada para a língua de sinais” (QUADROS, 2004, p. 9). 

Ainda sobre o intérprete de Libras e sua atuação, cita-se o Decreto n.º 

5.626/2005, que regulamenta a Lei n.º 10.436/2002, dispondo sobre a Língua 

Brasileira de Sinais, e o artigo 18 da Lei n.º 10.098/2000, já mencionada 

anteriormente. O Decreto estabelece em seu artigo 19, inciso I, a necessidade de um 

profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência em Libras para 

realizar a interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com 

aprovação em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para 

atuação em instituições de ensino médio e de educação superior (BRASIL, 2005). 

Mesmo com a presença do intérprete de Libras em sala de aula, não se tem 

uma inclusão garantida. Existem outras ações necessárias para que o aluno surdo 

seja atendido adequadamente. Adaptações da grade curricular com aspectos 

didáticos e metodológicos voltados às suas necessidades melhorariam o aprendizado 

e conhecimentos sobre a surdez e sobre a língua de sinais desse sujeito. Diante disso, 

denota-se a importância da formação dos professores para uma educação bilíngue 

para surdos. 
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2.2 FORMAÇÃO DOCENTE PARA SURDOS NA PERSPECTIVA BILÍNGUE 

A formação inicial deve proporcionar ao professor ocasiões para que ele pense 

sobre e na sua prática. Essa formação tem a finalidade de levar o professor além de 

sua forma de educar. Giroto, Cicilino e Poker (2018, p. 779) compreendem que “A 

formação de professores em uma perspectiva educacional inclusiva pressupõe 

preparar professores para serem capazes de ensinar não mais para a 

homogeneidade, mas para a heterogeneidade”. Isso quer dizer que o educador tem a 

necessidade de saber lidar com alunos que exibem diferentes condições sociais, 

sensoriais, motoras, intelectuais, comportamentais, físicas, entre outras, que 

demandam diferentes condições de aprendizagem. Significa, então, uma atuação 

docente em uma lógica que pressupõe o reconhecimento dos distintos modos de 

constituição dos sujeitos e, consequentemente, de apropriação de conhecimentos. 

Gesser (2009b) esclarece que o Decreto n.º 5.626/2005 não prevê a formação 

de um professor regente bilíngue que possa sozinho lidar com alunos surdos e 

ouvintes, dando suas aulas em Português e em Libras. O contexto educacional será 

proporcionado pela presença de outros profissionais e de medidas apropriadas. 

Assim, ao se falar em educação bilíngue no contexto inclusivo, deve-se ter em mente 

que a inclusão de profissionais surdos é essencial, como destacam Quadros e 

Campello (2010, p. 43): 

As relações de pertencimento precisam ser vivenciadas nesse espaço 
bilíngue complexo. A escola que se propõe a executar a educação bilíngue 
vai precisar levar em conta essa complexidade toda, no seu dia a dia, 
modificando os espaços escolares, inserindo professores bilíngues (surdos e 
ouvintes) e intérpretes de língua de sinais. 

Por conseguinte, este estudo destaca a necessidade de se discutir a forma de 

construção da formação inicial dos futuros professores que atuarão com alunos 

surdos, tendo como cenário o contexto bilíngue.  

Bandeira (2008) ressalta a necessidade de se entender a representação da 

formação de professores que evidencia o valor da prática como elemento de análise 

e reflexão do educador. 

A partir do Decreto n.º 5.626/2005, que regulamentou a lei da Libras, os surdos 

passaram a ter direito ao conhecimento por meio dessa língua; o português é usado 

na modalidade escrita, como segunda língua, e a educação desses indivíduos passou 

a ser bilíngue. Os professores, em sua formação, recebem uma preparação, que se 
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dá muitas vezes de modo breve, sobre a forma mais adequada para ensinar os alunos 

surdos em sala de ensino regular. Contudo, ainda que insuficiente, ela é necessária, 

pois a maioria desses profissionais não possui nenhuma capacitação em Libras. 

Não há especificação acerca de como deve ser o professor bilíngue, porém, 

em relação ao aluno surdo, especifica-se que seja usuário da Libras como primeira 

língua. Nas metas operacionais (item 7) do Relatório MEC/SECADI, que são 

compostas por 21 sugestões para nortear a implementação da educação bilíngue, 

destacam-se as seguintes:  

[...] 2) Inserir os princípios da Educação Bilíngue de surdos nos Projetos 
Políticos Pedagógicos da educação básica. [...] 4) Implantar a política da 
educação bilíngue escolar e de formação de licenciados bilíngues para a 
educação de surdos de acordo com os princípios definidos na Política 
Nacional de Educação Bilíngue de Surdos. [...] 6) Elaborar e implantar as 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Pedagogia Bilíngue, Letras 
Libras, Letras Língua Portuguesa como L2 e Tradução e Interpretação de 
Libras e Língua Portuguesa. [...] 19) Fomentar a formação inicial e continuada 
de professores surdos, professores bilíngues, professores de Língua 
Portuguesa como L2, professores de Libras e tradutores e intérpretes de 
Libras. 20) Criar cursos presenciais de Pedagogia Bilíngue nas universidades 
públicas de cada estado da federação e Distrito Federal. [...] (BRASIL, 2014, 
p. 19). 

Metas essas que intencionam à implantação da educação bilíngue. Sugerem a 

capacitação de professores com formação e práticas bilíngues para a educação dos 

surdos, tradutores/intérpretes de Libras para um trabalho melhor e mais adequado aos 

surdos.  

O conhecimento da Libras pelo professor não quer necessariamente dizer que 

ele ministrará as aulas usando as duas línguas no espaço educacional, Português e 

Libras, mas que essa fluência da língua viabilizaria a relação pedagógica com seu 

aluno surdo e, de certo modo, seria de valor em sua formação. 

À vista disso, os cursos de pedagogia e licenciaturas têm se transformado, 

tentando preparar, da melhor forma possível, os futuros professores. É nessa 

formação inicial que as concepções de inclusão, educação, escola, ensino, 

aprendizagem, aluno e professor, entre outras definem, efetivamente, a implantação 

do modelo de escola, mais ou menos inclusiva, a depender dos modos como 

efetivamente são compreendidas essas concepções (GIROTO; CICILINO; POKER, 

2018). 

Contudo, a operacionalização de uma pedagogia inclusiva “[...] é um processo 

bastante complexo por implicar a necessidade de se criar e de se garantir condições 
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que oportunizem o acesso e a permanência de todos os alunos na escola” (GIROTO; 

CASTRO, 2016, p. 442), dentre as quais se destaca a formação docente. 

O professor reflexivo ampara-se em um pensamento ciente da prática, a qual 

expõe o homem como um ser criativo, com capacidade de poder construir ou 

reconstruir sua prática, agindo de modo inteligente e maleável, situado e reativo 

(LODI, 2013). 

Em relação às atuais formações do professor em Libras, o Decreto n.º 

5.626/2005 é um instrumento legal que traz esse apontamento, ou seja, a formação 

do professor de Libras deve ser oferecida, preferencialmente, ao profissional surdo 

(artigos 4.º e 5.º). Sobre a Formação do Professor de Libras e do Instrutor de Libras, 

o artigo 4.º desse Decreto destaca que a formação de professores para o ensino de 

Libras nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação 

superior deve ser realizada em nível superior, nas graduações de licenciatura plena 

em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua 

(BRASIL, 2005). E o artigo 5.º dispõe sobre a obrigatoriedade da formação bilíngue 

em Libras do professor para atuar desde a educação infantil até o ensino fundamental 

(BRASIL, 2005). 

O Professor de Libras é todo aquele com formação pedagógica tanto em nível 

médio como em curso na modalidade Normal e em nível superior, formado em 

Pedagogia, desde que tenha sido viabilizada a formação bilíngue; e no curso de 

Letras: Libras ou Letras: Libras/Língua Portuguesa. Considerando que o Decreto foi 

publicado em 2005, situado, ainda, dentro da chamada Década da Educação, como 

explicitado no artigo 87 da LDB, a formação do professor em nível médio era admitida 

somente até o ano de 2007, por conta do que expressa o parágrafo 4.º do referido 

artigo (FARIA, 2011). 

Uma das preocupações quanto aos docentes que trabalham com alunos surdos 

é a sua formação, não só a aprendizagem de Libras – teoria e prática pertinentes a 

disciplina nas graduações de licenciaturas –, mas na aquisição da Libras como língua. 

Os professores durante suas graduações necessitam adquirir conhecimentos 

específicos dessa minoria linguística como cultura, identidade e diferenças, pois esses 

conhecimentos não vão ser úteis apenas na prática pedagógica com o aluno surdo, 

mas serão úteis também para com todos os envolvidos nesse processo pedagógico 

de uma escola regular, mostrando possíveis e importantes mudanças na postura 

didático-pedagógica de quem irá trabalhar com alunos surdos. 



48 
 

O Decreto n.º 5.626/2005 estabelece que a educação bilíngue seja considerada 

nos currículos dos cursos de licenciatura, tornando obrigatória a disciplina de Libras, 

mas é sabido que uma carga horária reduzida é incapaz de tornar um acadêmico de 

qualquer curso de licenciatura fluente em Libras. 

Sobre a formação do professor em curso de Pedagogia bilíngue, Giroto, Pinho 

e Martins (2016) ressaltam que é preciso ter cautela sobre os equívocos que podem 

ocorrer ao se valorizar demasiadamente a Libras em detrimento da valorização dos 

conteúdos pertinentes a um curso de Pedagogia. Assim, não basta apenas garantir a 

utilização da Libras como língua de instrução, mas também a formação teórico-

metodológica necessária ao exercício da função de professor da educação infantil e 

de professor alfabetizador que atua nos anos iniciais do ensino fundamental I.  

Cicilino (2017), em um estudo realizado acerca de um curso de Pedagogia 

bilíngue, considerado referência nacional, observou um aspecto interessante: os 

modos como tal curso foi nomeado. Nas documentações analisadas sobre o curso, 

identificou as expressões “Curso de Pedagogia”, “Curso Bilíngue de Pedagogia” e 

“Curso de Pedagogia Bilíngue”. Chamou a atenção para as implicações nos sentidos 

atribuídos à expressão bilíngue, pois “[...] a falta do termo ‘bilíngue’ pode vir a justificar, 

por exemplo, o despreparo tanto dos professores, quanto da instituição para trabalhar 

na perspectiva bilíngue de fato” (CICILINO, 2017, p. 47). 

Oliveira (2013) considera importante que a formação inicial favoreça meios para 

que o futuro professor possa refletir sobre sua prática docente porvir. O educador deve 

agir com qualidade na realidade em que atua, conduzindo a sua atenção para o seu 

aluno. Ainda, segundo Oliveira (2013), surge um novo tipo de educador de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, estabelecidas 

pelos Pareceres CNE/CP n.º 6/2005 e CNE/CP n.º 3/2006, aprovados na Resolução 

MEC/CNE n.º 1 de 2006, resultado de uma extensa discussão na qual foram expostas 

diversas concepções de educação e de formação de professores. 

Nessas novas diretrizes, o curso de Pedagogia é destinado à formação inicial 

para a prática do magistério na “Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio na Modalidade Normal e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos” (OLIVEIRA, 2013, p. 202), de acordo o artigo 2.º e 

reiterado no artigo 4.º da Resolução MEC/CNE n.º 1, de 2006. 
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Oliveira (2013, p. 55) também destaca que “[...] a formação inicial favoreça 

meios para que o futuro professor possa refletir sobre sua futura prática docente. O 

educador deve agir com qualidade na realidade em que atua, conduzindo a sua 

atenção para o seu aluno”.  

Desse modo, a base da formação do pedagogo é a atividade educativa escolar 

e não escolar, tendo como princípios a prática pedagógica, com base na docência, 

em suas características e suas atividades, pois é dessa forma que se efetiva a prática 

pedagógica, com suas inúmeras faces, ambientes e protagonistas. 

Para Skliar (2003, p. 44), durante o curso da história “[...] o surdo foi visto sob 

conceitos e representações acerca da surdez; considerado como deficiente e 

incapaz”.  

Segundo Santos S. (2015, p. 1): 

Pensar em ensino bilíngue significa pensar na fluência/proficiência de 
comunicação entre o professor ouvinte bilíngue e seus discentes surdos, em 
como utilizar recursos como a literatura surda no ensino escolar, caso o 
professor não tenha a formação linguística necessária para sinalizar histórias 
e contos, por exemplo, ou, ainda, se ele não tiver condições de mediar um 
debate na primeira língua dos alunos. 

No processo de ensino-aprendizagem, pode-se notar a necessidade do 

emprego de recursos didáticos. O Relatório MEC/SECADI do Grupo de Trabalho que 

estudou a implantação da Libras, chega a mencionar a possibilidade de uso da escrita 

de sinais nos espaços bilíngues. 

No contexto da educação bilíngue, professores criam seu próprio material 
didático bilíngue, a partir da inserção de ilustrações e da língua de sinais 
escrita, que permitem associação de desenhos com a língua e, por 
conseguinte, que levam à aprendizagem de associações (BRASIL, 2014, p. 
14). 

Levando-se em consideração que a Lei n.º 10.436/2002 instituiu o formato 

bilíngue dos estudantes surdos por meio da Libras e da Língua Portuguesa na 

modalidade escrita, aparecem essas questões arroladas a como o professor se 

habilita para usar as línguas envolvidas no ato da avaliação, que é um processo 

natural escolar (SANTOS, S., 2015). 

Oliveira (2013) destaca que, nos últimos anos, surge na área da Educação de 

Surdos uma nova ansiedade frente a essa especialidade da formação, buscando 

medidas sobre o verdadeiro papel da formação de professores dos alunos no contexto 

das novas políticas públicas. 
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A autora compreende que: 

[...] mesmo com as pesquisas mais recentes sobre a formação de professores 
no contexto de Educação de Surdos, a formação dos profissionais ainda tem 
que se desenvolver. Mostra também um desafio para investigações, com o 
objetivo de encontrar meios para solucionar tais questões, visando às 
circunstâncias identificadas na educação de nosso país (OLIVEIRA, 2013, p. 
45). 

Muitos professores ouvintes não têm uma formação adequada para realizar um 

atendimento aos alunos surdos, sobretudo, por não conhecerem e, na maioria das 

vezes, não dominarem a Libras. Surge aí uma limitação desses professores, que pode 

desfavorecer as contribuições do aluno surdo em sala de aula, limitando o 

desenvolvimento de sua autonomia.  

A Lei de Libras, n.º 10.436/2002, e o Decreto n.º 5.626/2005 são dois 

documentos fundamentais para garantir os direitos das pessoas surdas, 

especialmente na área da educação. Esses documentos proporcionaram ações da 

comunidade surda em todo o país na luta pela efetivação dos dispositivos propostos 

e pela garantia dos direitos ali apresentados. Muitas ações decorreram atitudes que 

impactaram, e ainda estão impactando, as comunidades surdas de forma geral em 

todo o Brasil. 

A inclusão da Libras como disciplina obrigatória em cursos de formação de 
professores, formação de docentes e tradutores, intérpretes de Libras, 
certificação da proficiência em Libras, em exame nacional, concessão de 
implantação de escolas e classes bilíngues em que a Libras e o português 
escrito sejam as línguas de instrução, entre outras medidas de impacto 
(TSUKAMOTO, 1953 apud ANDREIS-WITKOSKI; FILIETAZ, 2014, p. 253). 

A formação inicial dos surdos deve ser em escola própria. Os surdos teriam 

muito mais facilidade em adquirir conhecimentos por meio de sua cultura se a escola 

reconhecesse no currículo os aspectos culturais desses indivíduos. Assim sua 

educação teria muito mais qualidade (TSUKAMOTO, 1953 apud ANDREIS-

WITKOSKI; FILIETAZ, 2014). Portanto, é indispensável que os currículos de formação 

de professores contemplem temas como cultura, identidade e diferença. 

O Decreto mencionado anteriormente prevê também: 

[...] a presença da Libras em todos os cursos de licenciatura. A formação de 
docentes para exercer sua carreira na educação infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental deve, obrigatoriamente, se realizar em curso de 
Pedagogia, em que a Libras e a Língua Portuguesa escrita se estabeleçam 
como línguas padrão, possibilitando a formação bilíngue. (SÁ, 2011, p. 44). 
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Em toda a sua dimensão, o Decreto n.º 5.626/2005 discute a realização da 

educação bilíngue. O Ministério da Educação diz que promoverá: 

Art.11: programas específicos para a criação de cursos de graduação:                 
I – para formação de professores surdos e ouvintes, para a educação infantil 
e anos iniciais do ensino fundamental, que viabilize a educação bilíngue: 
Libras/Língua Portuguesa como segunda língua;                                                           
II – de licenciatura em Letras: Libras ou em Letras: Libras/ Língua Portuguesa, 
como segunda língua para surdos;                                                                                       
III – de formação em Tradução e Interpretação de Libras – Língua Portuguesa 
(BRASIL, 2005). 

Sá (2011, p. 44) diz que o adjetivo “[...] bilíngue se refere ao uso competente 

de duas línguas (no caso dos surdos, pela Lei de Libras, pode-se entender que a 

segunda língua pode ser na modalidade escrita).”.  

A Resolução n.º 2, de 20 de dezembro de 2019 (BNC-Formação), define as 

diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a 

educação básica, instituindo a base nacional comum para formação inicial de 

professores da educação básica. Dentre as definições dessa Resolução estão as 

aprendizagens essenciais, previstas na BNCC-Educação Básica, a serem garantidas 

aos estudantes para o alcance do seu pleno desenvolvimento, nos termos do artigo 

205 da Constituição Federal e reiterado pelo artigo 2.º da LDB, em que requerem o 

estabelecimento das pertinentes competências profissionais dos professores;  

Destaca o artigo 2.º da Resolução acima mencionada que a formação docente 

pressupõe o desenvolvimento, pelo licenciando, das competências gerais previstas 

na BNCC-Educação Básica, bem como das aprendizagens essenciais a serem 

garantidas aos estudantes quanto aos aspectos intelectual, físico, cultural, social e 

emocional de sua formação, tendo como perspectiva o desenvolvimento pleno das 

pessoas, visando à Educação Integral (BRASIL, 2019). 

Segundo o artigo 5.º, a inclusão, na formação docente, dos conhecimentos 

produzidos pelas ciências para a Educação contribui para a compreensão dos 

processos de ensino-aprendizagem, devendo-se adotar as estratégias e os recursos 

pedagógicos, neles alicerçados, que favoreçam o desenvolvimento dos saberes e 

eliminem as barreiras de acesso ao conhecimento (BRASIL, 2019). 

A Resolução n.º 1, de 27 de outubro de 2020 (BNC-Formação Continuada), 

dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de 

Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica. Tendo no artigo 4.º que: 
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A Formação Continuada de Professores da Educação Básica é entendida 
como componente essencial da sua profissionalização, na condição de 
agentes formativos de conhecimentos e culturas, bem como orientadores de 
seus educandos nas trilhas da aprendizagem, para a constituição de 
competências, visando o complexo desempenho da sua prática social e da 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2020).  

Ainda segundo essa Resolução, destacam-se no art 9.º cursos e programas 

flexíveis, entre outras ações, mediante atividades formativas diversas, presenciais, a 

distância, semipresenciais, de forma híbrida ou por outras estratégias não presenciais, 

sempre que o processo de ensino assim recomendar. Visando ao desenvolvimento 

profissional docente, esses cursos e programas podem ser oferecidos por Instituições 

de Ensino Superior (IES), por organizações especializadas ou pelos órgãos formativos 

no âmbito da gestão das redes de ensino como: I – Cursos de Atualização, com carga 

horária mínima de 40 (quarenta) horas; II – Cursos e programas de Extensão, com 

carga horária variável, conforme respectivos projetos; III – Cursos de 

Aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas; IV – 

Cursos de pós-graduação lato sensu de especialização, com carga horária mínima de 

360 (trezentas e sessenta) horas, de acordo com as normas do CNE; V – Cursos ou 

programas de Mestrado Acadêmico ou Profissional, e de Doutorado, respeitadas as 

normas do CNE, bem como da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) (BRASIL, 2020). 

Portanto, diante do exposto pode-se notar que a formação inicial dos 

professores não prepara esses profissionais para atuarem com alunos surdos.  

A Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) tem a 

seguinte colocação em relação às propostas de Educação Inclusiva para surdos e de 

Integração de alunos surdos na Escola Regular:  

Os alunos Surdos devem ser atendidos em Escolas Bilíngues para Surdos, 
desde a mais tenra idade. Estas escolas propiciarão às crianças Surdas 
condições para adquirir e desenvolver a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
como primeira língua, e para aprender a Língua Portuguesa (e/ou outras 
línguas de modalidades oral-auditiva e gestual-visual), como segunda língua, 
tendo oportunidade para vivenciar todas as outras atividades curriculares 
específicas de Ensino Pré-escolar, Fundamental e Médio em LIBRAS 
(FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS 
SURDOS, 2012, p. 1).  

Além de uma boa e sólida formação linguística e cultural sobre a língua que 

pretende ensinar, o professor da escola bilíngue deve ser preparado para atender os 

diferentes propósitos das diferentes escolas bilíngues no Brasil. As extensões 
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continentais deste país colaboram para configurar ambientes sociais diversificados 

que demandam e beneficiam a presença de uma escola bilíngue (SALGADO et al., 

2009). 

Para atender alunos surdos é preciso que o professor tenha um preparo 

especial, como destaca a Declaração de Salamanca (1994) da Unesco, ao mencionar 

que o professor tem um papel essencial na educação dos alunos e que ele precisa ter 

uma capacitação apropriada, pois dessa forma terá autonomia para fazer as 

adaptações necessárias que o currículo exige, de acordo com as necessidades 

especiais de cada aluno (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

Também se deve considerar que: 

O bilinguismo reconhece a língua de sinais como a língua natural das 
crianças surdas e fundamental ao aprendizado de uma segunda língua. “Tais 
línguas são naturais internamente e externamente, pois refletem a 
capacidade psicobiológica humana para a linguagem e porque surgiram da 
mesma forma que as línguas orais” (QUADROS, 1997, p. 47). 

Sendo a língua de sinais uma língua natural, adquirida espontaneamente pelo 

surdo em contato com outros surdos que também usam a mesma língua, e, sendo a 

língua oral adquirida sistematicamente, os surdos têm o direito de serem ensinados 

na língua de sinais. Portanto, a proposta bilíngue pretende garantir esse direito. 

Fernandes E. (2010, p. 33) compreende que “O professor bilíngue precisa 

adaptar o currículo escolar em uma perspectiva visuoespacial garantindo o acesso 

dos conteúdos escolares por todos e usar a língua de sinais, pois ela é o instrumento 

de comunicação do aluno surdo”.  

Para Salgado et al. (2009, p. 8049), na educação bilíngue: 

[...] não se trata de somente adicionar uma segunda língua – ou “uma outra 
língua” – mas é uma questão de desenvolvimento de práticas linguísticas 
complexas que abrangem múltiplos e, às vezes bem diferentes, contextos 
sociais. O professor deve, pois, ser capacitado para lidar com um sistema 
dinâmico em que duas ou mais línguas participam em níveis quase sempre 
bem variados projetando graus de proficiência linguística diversos nas muitas 
práticas das línguas e com experiências de muitas culturas. 

Destarte, observa-se que a escola bilíngue precisa ter arranjos curriculares que 

acolham a esse bilinguismo eficaz, por intermédio de um trabalho consciente e 

responsável com a intersecção linguística presente. Isso implica dizer que o professor 

deve ser preparado para usar práticas discursivas complexas para finalidades 

diversas e compreender a prática social desse tipo de educação com base na 

interação e envolvimento, na colaboração e trabalho de equipe. 
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Macedo (2010), em estudo realizado, observou que a formação do professor 

bilíngue se reduz à apresentação da Libras aos formandos e a uma discussão que se 

volta para “[...] sua importância para o desenvolvimento e aquisição da linguagem de 

alunos surdos incluídos nas salas de ensino regular” (MACEDO, 2010, p. 110). Pouco 

conteúdo é trabalhado sobre o aspecto pedagógico. E muito embora se assista à 

criação de programas e políticas que tendem a garantir o direito à desigualdade nos 

sistemas educacionais brasileiros, o que se observa hoje, na prática, é apenas a 

garantia do acesso dos alunos ao sistema, mas não sua permanência, na medida em 

que o professor continua sendo formado para atuar a partir de outra perspectiva de 

educação e de concepção de alunos (DECKER, 2006). 

Da mesma forma, destaca Quadros: 

A educação bilíngue depende da presença de professores bilíngues. Assim 
pensar em ensinar uma segunda língua pressupõe a existência de uma 
primeira língua. O professor que assumir esta tarefa estará imbuído da 
necessidade de aprender a língua brasileira de sinais (QUADROS, 2006b, p. 
19). 

Assim sendo, observa-se que o professor deve se qualificar para saber que a 

língua de sinais é uma língua visuoespacial, produzida pelas mãos e vista com os 

olhos, podendo articular os sinais com uma ou com as duas mãos (QUADROS, 

2006b). 

Não basta hoje ter competência linguística somente para ensinar uma língua 

estrangeira ou uma segunda língua. O professor deve ser preparado para, além de 

lecionar “a” língua e “na” língua, ser um pesquisador de sua prática pedagógica. 

Idealmente, esse professor deve ser capacitado a investigar também as questões 

sociais e psicológicas que envolvem sua prática (MOURA; CAMPOS; VERGAMINI, 

2011). 

Fernandes E. (2010) considera que o professor bilíngue deve adaptar o 

currículo escolar em uma perspectiva visuoespacial garantindo o acesso dos 

conteúdos escolares por todos, além de usar a língua de sinais, pois ela é o 

instrumento de comunicação do aluno surdo. 

Para Quadros (2006b, p. 19):  

A educação bilíngue depende da presença de professores bilíngues. Assim 
pensar em ensinar uma segunda língua pressupõe a existência de uma 
primeira língua. O professor que assumir esta tarefa estará imbuído da 
necessidade de aprender a língua brasileira de sinais.  
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Desse modo, entende-se que o professor deve se qualificar para saber que a 

língua de sinais é uma língua visuoespacial, que é produzida pelas mãos e recebida 

pelos olhos, e os articuladores primários são as mãos que se movimentam no espaço 

em frente ao corpo e articulam sinais em determinadas locações nesse espaço, 

podendo articular os sinais com uma ou as duas mãos e não tem distinção se utilizar 

a mão esquerda ou direita (QUADROS, 2006b).  

Há que se considerar que a proposta de formação de professores em curso de 

Pedagogia Bilíngue, que é diferente do curso de Pedagogia Licenciatura, é voltada ao 

ensino do aluno surdo. O egresso desse curso deve se tornar apto para exercer as 

funções de um pedagogo bilíngue e, ao mesmo tempo, deve assegurar, para além do 

domínio da Libras, a apropriação dos demais conhecimentos inerentes à formação de 

professores. Afinal, tal profissional poderá exercer sua função como professor de 

alunos surdos e, também, ouvintes, tanto da educação infantil quanto do ensino 

fundamental I, podendo ainda exercer a gestão. Nesse contexto, além da Libras, seria 

necessário conhecer as diferentes abordagens teórico-metodológicas, estratégias e 

recursos pedagógicos, bem como avaliar pedagogicamente os alunos. 

Mas seria possível materializar, de fato, um curso que trabalhe todos os 

conteúdos pedagógicos previstos para o futuro educador ensinar toda a diversidade 

de alunos e, também, considerar a especificidade linguística do surdo? Ou deveria se 

constituir em uma proposta mais específica incorporando conhecimentos que 

abarquem a cultura surda, entendendo que é um curso que atende ao alunado surdo, 

o que incluiria, tanto em relação ao conteúdo quanto à sua estrutura, considerar a 

questão da surdez e a atuação apenas de professores surdos? Em síntese: um curso 

de pedagogia é capaz de formar o professor (de forma genérica) e, ao mesmo tempo, 

o professor bilíngue? Os autores Giroto, Cicilino e Poker (2018) questionam. 

Aí que se concentra um aspecto que precisa ser questionado: a proposta 

educacional inclusiva quando garante ao surdo uma educação baseada na 

perspectiva bilíngue, refere-se, apenas, ao fato de o professor da classe ser fluente 

em Libras? Nessa mesma direção, a formação do professor que atuará com o aluno 

surdo, ou seja, os cursos que qualificam os futuros professores de surdos, ao usarem 

e ou ensinarem a Libras para seus graduandos, estão garantindo-lhes uma formação 

na perspectiva bilíngue? 

A situação é bem complexa. Talvez uma condição ideal fosse um curso de 

Pedagogia bilíngue oferecido por professores surdos, no entanto, essa ainda não é 
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uma realidade possível, devido, entre outros fatores, à falta de profissionais surdos 

qualificados no mercado de trabalho. 

O papel da escola não é somente adicionar Libras como uma segunda língua 

nas atividades, é uma questão de desenvolvimento de práticas pedagógicas e 

linguísticas que são diferentes também no contexto cultural e social. A língua de sinais 

na escola vai além da importância para o surdo, o seu uso pelos professores promove 

a comunicação, inclusão e acolhimento. Projetos voltados à capacitação de docentes 

têm a necessidade de ser constantes, em um sistema dinâmico e ativo, para que 

qualifiquem e oportunizem uma aprendizagem significativa aos alunos inclusos, 

pautados na educação bilíngue. 

Atender ao perfil dos estudantes em uma sociedade em intensa transformação 

requer das instituições de ensino o reconhecimento da distância entre o que se propõe 

tradicionalmente como concepção pedagógica e sua real capacidade de nortear uma 

prática pedagógica compatível com o momento histórico e atenta às incertezas em 

relação ao futuro.  

Nesse sentido, defende-se neste estudo que, para que o trabalho do professor 

seja de qualidade, é preciso que ele tenha preparação especial, aprendendo a língua 

de sinais e realizando atividades que provoquem interesse nos alunos, com estímulo 

visual. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos que 

guiaram o estudo. Para tanto, serão elucidados os eixos que nortearam a escolha 

metodológica, tais como: a abordagem e o tipo de pesquisa, o contexto da pesquisa 

e a caracterização dos participantes, o detalhamento metodológico, os instrumentos 

de coleta dos dados e os procedimentos de análise.  

Ressalta-se que a proposta inicial desta pesquisa foi planejada antes da 

pandemia da Covid-19, por esse motivo, foi necessário fazer adaptações. Dentre 

estas, a entrevista, que seria realizada de forma presencial, foi enviada por meio de 

questionário em formulário on-line via Google Forms.  

3.1 ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA 

Ao buscar conhecer as normativas legais para educação de surdos e as 

demandas apontadas por professores de alunos surdos que atuam em escolas 

públicas de ensino fundamental e ainda buscar construir uma proposta de formação 

continuada de letramento em uma perspectiva bilíngue, esta pesquisa insere-se em 

uma abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação. De acordo com Richardson 

(1999), os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem: descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

assim como compreender e classificar processos dinâmicos vivenciados por grupos 

sociais. 

Gaskell (2002, p. 65) depreende que a pesquisa qualitativa: 

[...] providencia os dados essenciais para o desenvolvimento e o 
entendimento das relações entre os atores sociais e sua situação. A intenção 
e a compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivação, em 
relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos. 

3.2 LOCUS E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi realizada na rede pública de ensino do município de Pato 

Branco no Paraná. No ano de 2017, esse município apresentou mais uma importante 

conquista para a educação pública municipal: o melhor Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) do Paraná, entre cidades de médio porte. A Rede Municipal 

de Educação alcançou a média de 7,5 no IDEB. São cerca de 8 mil crianças atendidas 

diariamente em 26 escolas e 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de 
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Pato Branco. Para avaliar o desempenho dos alunos e projetar os avanços, desde 

2013, é desenvolvida uma avaliação diagnóstica nos meses de maio e outubro com 

alunos do 1.º ao 5.º ano, utilizando os mesmos critérios do INEP/MEC. A partir da 

análise dos dados, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura encaminha 

orientações e sugestões de ações para todas as escolas (PATO BRANCO, 2020a). 

Na sua totalidade, estão matriculados na rede municipal de Pato Branco 8.666 

alunos na educação infantil e ensino fundamental, sendo 3.995 da educação infantil e 

4.671 do ensino fundamental. São 656 professores que atuam na rede municipal da 

cidade.  

Segundo a Secretaria de Educação do município, a quantidade de alunos 

surdos matriculados no ano de 2020 foram de 11 alunos surdos matriculados na rede 

municipal de ensino (PATO BRANCO, 2020b). 

Os participantes da pesquisa foram professores da Rede Municipal de Ensino 

de Pato Branco que atuam com alunos surdos no ensino fundamental I. A amostra foi 

constituída de 18 professores que manifestaram interesse e aceitaram participar da 

pesquisa. Os critérios para seleção foram:  

a) ser professor concursado na rede municipal de Pato Branco;  

b) atuar em turmas de ensino fundamental I, nas quais estejam matriculados 

estudantes surdos. 

3.3 TÉCNICAS E OU INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DADOS 

Os instrumentos de pesquisa são fundamentais para que o pesquisador possa 

levantar dados iniciais e avaliar o alcance das ações de intervenção realizadas. Entre 

os instrumentos utilizados mais comuns estão as observações, os questionários e as 

entrevistas. Neste estudo, foi utilizado o questionário como instrumento de pesquisa, 

o qual é definido por Gil (2010, p. 128) como: 

[...] técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado 
de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 
situações vivenciadas etc. 

Marconi e Lakatos (2009, p. 100) destacam que: 

[...] junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a 
natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, 
tentando despertar o interesse do recebedor para que ele preencha e devolva 
o questionário dentro de um prazo razoável. 
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Em virtude desta pesquisa estar ocorrendo em momento de isolamento social 

devido à pandemia da Covid-193, as aulas nas escolas públicas do município estão 

suspensas na forma presencial, porém, continuam de forma remota, on-line, por meio 

de aplicativos e atividades impressas que são disponibilizadas pelas escolas. Em 

função da pandemia, alguns ajustes precisaram ser feitos no projeto inicial da 

pesquisa para adequá-lo ao atual contexto global que se apresenta. 

Um contato inicial foi feito com a Secretaria Municipal de Educação (SME), da 

Prefeitura Municipal de Pato Branco, para apresentar o projeto e saber do interesse 

em participar. Confirmado esse interesse, deu-se prosseguimento aos procedimentos 

éticos que antecedem a realização da coleta de dados. Para isso, foi elaborada uma 

carta-convite (Apêndice A) para apresentar o projeto aos professores e saber de seu 

interesse em participar. Os contatos de e-mail dos professores interessados em 

colaborar com a pesquisa foram repassados pela SME para a pesquisadora. Esta, 

então, fez contato inicial com os professores e encaminhou, por meio dos seus e-

mails, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo A), para leitura 

e assinatura, bem como o questionário (Apêndice B), para ser preenchido dentro do 

prazo combinado. O questionário teve como objetivo conhecer demandas dos 

professores com relação à prática realizada em sala de aula com alunos surdos para, 

a partir delas, construir uma proposta formativa que atenda tais necessidades.  

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Os dados produzidos, resultantes dos questionários, foram organizados e 

categorizados tendo como subsídio a análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). 

Essa técnica metodológica pode ser aplicada em discursos variados e a todas as 

formas de comunicação, seja qual for a natureza do seu suporte. O esforço do analista 

é compreender o sentido da comunicação, como se ele fosse o receptor da 

mensagem, buscando novas significações para o texto (BARDIN, 1977). 

A primeira fase da análise de conteúdo é a pré-análise, podendo ser 

identificada como a fase de organização, ou seja, estabelecer o esquema de trabalho, 

como a escolha do tema, hipóteses, objetivos.  

 
3 Segundo informativo do coronavírus divulgado no dia 17 de agosto de 2020, no município de Pato 
Branco, foram confirmados 630 casos; 538 foram recuperados; 76 estão em isolamento domiciliar; 2 
na enfermaria; 2 estão na UTI; 12 entraram em óbito. Um total de 2.929 foram descartados, ficando 
125 suspeitos (PATO BRANCO, 2020c). 
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A segunda fase consiste na exploração do material. Aqui o pesquisador escolhe 

as unidades de codificação, classificando o estudo em blocos, em categorias definidas 

pelo autor. Como destaca Bardin (1977), as categorias precisam ter algumas 

qualidades como: exclusão mútua – cada componente só pode existir em uma 

categoria –, e para definir essa categoria é preciso uma só dimensão na análise.  

Por fim, a terceira fase do processo de análise de conteúdo é o tratamento dos 

resultados, que ocorre por inferência e interpretação. Etapa em que o pesquisador 

torna os resultados iniciais em resultados válidos, o que, para Bardin (1977), é preciso 

ir além do que está evidente no material pesquisado, dado que interessa ao 

pesquisador o conteúdo que não está aparente, o sentido oculto àquilo que ele já 

havia assimilado.  

Nesse sentido, as respostas às questões da presente pesquisa foram 

organizadas em categorias que representam de modo simplificado dados desses 

sujeitos em termos brutos para análise. Dessa forma, para Bardin (1977), a etapa de 

categorização se resume em uma operação que classifica os elementos essenciais 

de um conjunto por caracterização e, na sequência, classifica-os por meio de 

reagrupamento, levando em consideração o gênero, com os critérios previstos 

antecipadamente. 

As categorias foram definidas tendo em vista a adequação e pertinência aos 

objetivos da investigação, facilitando, assim, a análise dos dados gerados.  

3.5 O PRODUTO RESULTANTE DA PESQUISA 

Como produto resultante deste projeto de pesquisa, apresenta-se uma 

proposta de formação continuada para professores de estudantes surdos que 

frequentam o Ensino Fundamental I das escolas da rede municipal de Pato Branco no 

Paraná. A formação conta com o apoio da UNIARP e da SME de Pato Branco. 

A presente proposta de formação continuada tem como objetivo promover a 

formação continuada de professores que atuam com estudantes surdos no Ensino 

Fundamental I de escolas municipais de Pato Branco. 
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3.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Este estudo foi realizado respeitando os preceitos éticos. Os sujeitos foram 

convidados a participar da pesquisa, destacando o caráter não obrigatório desta e os 

procedimentos utilizados. Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

maiores de idade legitimou a participação voluntária dos indivíduos (Anexo A). O 

anonimato dos participantes da pesquisa foi respeitado, podendo recusar ou 

interromper sua participação a qualquer momento.  

A pesquisa foi encaminhada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UNIARP, por meio do parecer de número [a ser informado]. Somente após 

a aprovação no CEP, a coleta de dados foi iniciada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: PESQUISA REALIZADA COM PROFESSORES 

DA REDE MUNICIPAL DE PATO BRANCO 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa realizada com os 

professores do Ensino Fundamental I, da Rede Municipal de Ensino da Cidade de 

Pato Branco. 

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Inicialmente, os Quadros 1, 2, 3 e 4 apresentam o perfil dos participantes, 

incluindo informações como: gênero, idade, formação e tempo de experiência com 

educação de surdos. Para preservar a identidade dos participantes, seus nomes foram 

substituídos por P1, P2, P3... P18. 

O quadro a seguir apresenta uma síntese do perfil dos professores incluindo a 

formação, tempo de docência e experiência com estudantes surdos. 

Quadro 1 – Perfil dos participantes da pesquisa  

Prof. Gênero Idade Formação Tempo de 
docência 

Experiência 
com surdo 

P1 Fem. 42 Pedagogia/Especialização 
em Educação Especial 

5 anos Sim. 

P2 Fem. 28 Pedagogia/Especialização 
em Educação Especial 

2 anos Sim. 

P3 Fem. 32 Pedagogia/Especialização 
em Alfabetização e 
Letramento 

5 anos Sim. 

P4 Masc. 44 Pedagogia/Especialização 
em Gestão Financeira 

4 anos Sim. 

P5 Fem. 37 Pedagogia /Especialização 
em Educação Infantil 

6 anos Não. 

P6 Fem. 32 Pedagogia e Biologia 7 anos Não. 

P7 Fem. 45 Pedagogia 25 anos Sim. 

P8 Fem. 32 Pedagogia 2 anos Não. 

P9 Fem. 37 Pedagogia 4 anos Não. 

P10 Fem. 19 Pedagogia 7 meses Não. 

P11 Fem. 26 Pedagogia 1 ano Sim. 

P12 Masc. 42 Pedagogia 11 anos Não. 

P13 Fem. 26 Pedagogia 3 anos Sim. 

P14 Fem. 32 Letras/Português/Inglês 1 ano Não. 

P15 Fem. 27 Pedagogia 4 anos Não. 

P16 Fem. 29 Pedagogia 5 anos Não. 

P17 Fem. 26 Pedagogia 1 ano Não. 

P18 Fem. 28 Letras Português 2 anos Não. 
Fonte: A autora (2020). 
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A partir da análise do quadro apresentado, pode-se caracterizar os 

participantes como sendo majoritariamente mulheres, apenas dois se identificaram 

como sendo do gênero masculino (P4 e P12).  

Em relação à formação dos professores, observa-se no Quadro 1 que 16 são 

formados em Pedagogia, sendo 2 com especialização em Educação Especial (P1 e 

P2). Sobre a formação de professores, a LDB determina em seu artigo 62 que a 

formação deve ser em nível superior em licenciatura. Importante trazer as 

características do curso de Pedagogia, visto que a sua matriz é a mais completa para 

a atuação nesse nível. Diante disso, e mesmo levando em consideração que os 

participantes possuem formação necessária para lecionar para alunos de ensino 

fundamental, destaca-se a importância da formação continuada, pois a carga horária 

de libras é insuficiente para que os estudantes de licenciatura se apropriem da língua. 

Também se pode observar que a idade dos participantes desta pesquisa varia 

de 19 a 45 anos, sendo que destes, 7 (P1, P3, P5, P6, P7, P12 e P16) já atuam há 

mais de cinco anos na rede pública de ensino e 11 há menos de cinco anos. Mesmo 

sendo professores que já possuem alguns anos de atuação na área da pedagogia é 

preciso que estejam sempre buscando novas formações e capacitações, nesse caso, 

em específico, na área de formação ao aluno surdo. Assim, observa-se a necessidade 

de as mantenedoras proporcionarem cursos de capacitação para que os professores 

tenham condições reais de trabalhar com alunos surdos, comunicando-se com eles 

por meio da Libras. 

O Decreto n.º 5.626/2005 apresenta novas perspectivas de educação aos 

sujeitos surdos. O artigo 35 desse documento faz referência às competências das 

Políticas de Educação Bilíngue de Surdos. O Decreto ainda prevê que os órgãos 

federais responsáveis pela educação básica garantam a inclusão de alunos surdos, 

bem como organizem escolas e classes de educação bilíngue com professores 

especializados para atender a alunos surdos e ouvintes na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2005). 

O Decreto também discorre, em seu artigo 13, sobre o ensino da modalidade 

escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas, na ação de 

docentes atuantes na educação infantil, no ensino fundamental e no médio, sendo 

eles licenciados em Letras com habilitação em Língua Portuguesa ou não (BRASIL, 

2005).  
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Destaca ainda o artigo 13 que o Ensino da modalidade escrita da Língua 

Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas, deve ser incluído como 

disciplina curricular nos cursos de formação de professores para a educação infantil e 

para os anos iniciais do ensino fundamental, de nível médio e superior, bem como nos 

cursos de licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa (BRASIL, 

2005). 

A Libras foi mencionada na Resolução CNE/CP n.º 2/2015 novamente nos 

artigos 13 e 14, precisamente nos parágrafos 2.ºS dos artigos citados, inclusive com a 

mesma redação. Esses artigos estão inclusos no capítulo V e normatizam a estrutura 

e currículo dos cursos de formação de professores em nível superior, sendo que o 

artigo 13 abrange os cursos de licenciatura e o artigo 14 os cursos de formação 

pedagógica para graduados não licenciados (BRASIL, 2015). E o parágrafo 2.º dispõe 

que Libras deverá ser componente curricular garantido nesses cursos, bem como 

trazer conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de 

políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos 

humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (BRASIL, 2015). 

Dos 18 participantes da pesquisa, somente 7 responderam que já trabalharam 

com alunos surdos (P1, P2, P3, P4, P7, P 11, P13). 

Atualmente, segundo a SME, há 11 alunos surdos no município de Pato 

Branco. Diante disso, cabe destacar positivamente o interesse na participação dessa 

formação dos professores que não tiveram e também não possuem alunos surdos no 

momento da pesquisa, evidenciando estarem abertos à inclusão de surdos. 

4.2 SENTIMENTOS DOS PARTICIPANTES EM RELAÇÃO À DOCÊNCIA COM 

SURDOS E O CONHECIMENTO DA BASE LEGAL  

No Quadro 2, apresentam-se as considerações dos participantes da pesquisa 

sobre seus sentimentos em relação à docência com surdos e sobre seus 

conhecimentos acerca da legislação na área da surdez. 
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Quadro 2 – Sentimentos em relação à docência com surdos e o conhecimento da base legal  

Prof. Sentimentos em relação à docência 
com surdos 

Conhecimentos sobre a base 
legal na área da surdez 

P1 Me sinto frustrada, por, muitas vezes, 
demorar para compreender o aluno 
surdo. 

Pouco 

P2 Incapaz. Não 

P3 Incapaz. Não 

P4 Com dificuldade. Não 

P5 Me sinto feliz. Não 

P6 Sentimento de analfabeto diante deles, 
com gestos de forma errada. 

Não 

P7 Insegura. Sim 

P8 Não trabalho com surdo. Não 

P9 Não tenho alunos surdos. Se tivesse 
tentaria falar em libras. 

Sim 

P10 Ainda não tive a oportunidade de 
trabalhar. 

Não 

P11 Apaixonada. Não 

P12 Nunca trabalhei com aluno surdo, mas o 
contato que tive sempre busquei 
aprender alguns sinais, principalmente 
quando são crianças. Com adultos, 
quando não consigo me comunicar, tento 
fazer com que eles façam uma leitura 
labial. 

Não 

P13 Sinto necessidade de aumentar a 
comunicação e fazer da inclusão um ato 
de respeito, não somente para a criança, 
mas também para os colegas que fazem 
parte com ela. 

Não 

P14 Nunca tive aluno surdo. LDB 

P15 Nunca trabalhei, mas ficarei muito feliz 
em poder fazê-lo. 

Pouco 

P16 Até o momento nunca trabalhei com 
surdo. 

Não 

P17 Não tive essa experiência ainda. Não 

P18 Não tive essa experiência ainda, mas 
gosto muito de libras e tenho muita 
vontade de aprender. 

Sim, a Lei n.º 10.436, que 
concretizou legalmente e 
reconheceu a língua brasileira 
de sinais como a língua oficial 
da comunidade surda. 

Fonte: A autora (2020). 

Incapacidade, frustração, dificuldade e insegurança são sentimentos expressos 

pela maioria dos professores que exercem ou exerceram docência com surdos. 

Somente dois participantes expressaram sentimentos positivos: Paixão (P11) e 
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Felicidade (P5). Dentre os 11 professores que ainda não possuem essa experiência, 

P9, P12, P15 e P18 expressaram sentimento e expectativa positiva em relação à 

experiência. Os demais apenas responderam não ter trabalhado com alunos surdos; 

não refletiram sobre essa possibilidade. 

Em relação ao não conhecimento sobre a base legal da Lei de Libras, destaca-

se a importância da Lei n.º 12.796/2013, que alterou a LDB, passando a vigorar em 

seu artigo 58, capítulo V, sobre a educação especial, que deverá, se houver 

necessidade, disponibilizar serviços de apoio especializado na escola regular para 

atender às especialidades da demanda. Iniciando-se desde a educação infantil até ao 

longo da vida do aluno (BRASIL, 2013). 

É importante que o professor regente da turma tenha conhecimento da 

legislação em vigor sobre a surdez para que compreenda seu papel e sua 

responsabilidade na formação do aluno. Reitera-se aqui o que dispõem os artigos 4.º 

ao 13 do Decreto n.º 5.626/2005 que trata sobre o direito social a formação do 

professor de Libras e do instrutor de Libras. Em resumo, esses artigos estabelecem 

que a formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou curso 

normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenham constituído 

línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue, admitindo-se como formação 

mínima de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais 

do ensino fundamental, a formação ofertada em nível médio na modalidade normal, 

que viabilizar a formação bilíngue; e ainda que as pessoas surdas terão prioridade 

nos cursos de formação. 

Diante disso, o professor bilíngue, devidamente habilitado para ministrar aulas 

para o aluno surdo, adaptará as atividades e empregará os recursos necessários para 

uma efetiva e significativa aprendizagem, tendo como aparato materiais de cunho 

visual. Isso permitirá que o sujeito surdo tenha condições de utilizar tanto a Libras, 

como L1, quanto o Português de forma escrito como L2. Já que a Libras não poderá 

substituir a Língua Portuguesa, idioma oficial do Brasil, este deve ser garantido aos 

surdos na modalidade escrita. Desse modo, no momento, o que se propõe para a 

educação de surdos é que se tenha um ensino bilíngue, em que a língua de instrução 

seja a Libras e a língua escrita a Portuguesa. 

A formação inicial e continuada podem contribuir de forma significativa para que 

o professor tenha mais segurança, autonomia, condições de entender o processo da 
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aquisição da linguagem do aluno, instigando-o para que se torne um pesquisador 

sobre as questões sociais e psicológicas que envolvem sua prática. 

Diante das respostas dos professores que denotam seus sentimentos e 

frustrações pela falta de condições de atender o aluno surdo, pode-se observar que 

esse sentimento de frustação ou de incapacidade é decorrente de uma deficiência na 

formação inicial, pois os cursos de licenciatura ainda têm um deficit em relação à teoria 

e prática e torna-se fundamental as vivências (práticas e estágio curricular). 

4.3 O CONHECIMENTO DE LIBRAS DOS PARTICIPANTES E OS MODOS DE 

COMUNICAÇÃO UTILIZADOS 

O Quadro 3 mostra o conhecimento de Libras dos participantes da pesquisa e 

o modo como se comunicam com alunos surdos. 

Quadro 3 – Conhecimento de Libras e a forma de comunicação utilizada pelos professores  

Prof. Conhecimento de Libras Modo de comunicação com o 
estudante surdo 

P1 Algumas coisas. Geralmente temos intérprete para isso. 

P2 Algumas coisas. Materiais visuais. 

P3 Não. Com ajuda de professores de apoio 
(intérprete de Libras) e alunos que 
convivem com a criança. 

P4 Básico. Metodologia repetitiva. 

P5 Básico. Através de sinais. Estou iniciando, 
será um processo de aprendizado. 

P6 Não. Não trabalho com surdos. 

P7 Sim. Libras e português escrito. 

P8 Não. Não se aplica. 

P9 Um Pouco. Não trabalho com surdos. 

P10 Não. Ainda não tive a oportunidade. 

P11 Parcialmente. Não tenho alunos surdos, infelizmente. 

P12 Não. Não tenho alunos surdos. 

P13 Algumas coisas ainda sim, pois 
tive alguns semestres de libras 
quando estudei na UTFPR. 

Ainda não, porque não tenho alunos 
surdos. 

P14 Um Pouco (LDB). Não trabalho com surdos. 

P15 Um Pouco. Nunca trabalhei com surdos. 

P16 Não. Não precisei usar até o momento. 

P17 Não. Ainda não tive essa experiência, mas 
gostaria de estar preparada se caso 
tivesse um aluno surdo. 
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P18 Sim, a Lei n.º 10.436, que 
concretizou legalmente e 
reconheceu a língua brasileira de 
sinais como a língua oficial da 
comunidade surda. 

Se houver necessidade usarei sinais 
básicos e imagens. 

Fonte: A autora (2020). 

O Quadro 3 demonstra que 12 dos professores responderam que não 

trabalham com alunos surdos (P6, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, 

P18) e 6 trabalham ou trabalharam com aluno surdo (P1, P2, P3, P4, P5, P7).   

Dentre os entrevistados, 11 participantes afirmam ter conhecimento básico ou 

parcial em Libras (P1, P2, P4, P5, P7, P9, P11, P13, P14, P15, P18). Diante dessa 

resposta, pode-se questionar o quanto esse conhecimento básico está sendo 

suficiente para a docência com surdos, uma vez que esses professores também 

expressaram sentimentos de incapacidade, frustração, dificuldade e insegurança em 

relação à docência quando se deparam com alunos surdos, como pode ser visto nos 

quadros anteriores.   

Seguindo com essa análise, observa-se pelo Quadro 3 que 7 professores não 

compreendem nem sinalizam em Libras (P3, P6, P8, P10, P12, P16, P17). Diante 

dessas respostas, e levando em consideração que esse universo de 7 professores 

que não compreendem nem sinalizam em Libras é bastante significativo nos tempos 

atuais, pode-se questionar: por que esses professores não compreendem nem 

sinalizam em Libras? Onde está o investimento da mantenedora no que diz respeito 

a políticas de formação continuada em inclusão?  

Mas P17 citou que mesmo não tendo essa experiência ainda “gostaria de estar 

preparado para quando se deparar frente a essa situação”. Diante dessa afirmação, 

percebe-se que mesmo não atuando com aluno surdo em sala de aula, P17 busca se 

preparar com relação à comunicação com surdos, evidenciando predisposição 

positiva para inclusão de surdos.  

O sentimento de frustração citado no Quadro 2 está diretamente relacionado à 

falta de conhecimento da área da surdez.  

Sobre a forma de comunicação com o aluno surdo, somente P5 se comunica 

com os alunos surdos por meio de sinais. P5, por ter um conhecimento básico em 

Libras, relatou que o seu modo de comunicação com o aluno surdo se dá por meio de 

sinais. O que condiz com a proposta da formação de professores, de que a oficina irá 
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proporcionar maior embasamento para dar continuidade ao seu trabalho em sala de 

aula. 

Os professores P1 e P3 responderam que se comunicam “através de 

intérpretes e com a ajuda de professores de apoio e alunos que convivem com a 

criança”. Quanto ao papel do intérprete, destaca-se que este tem a função de orientar 

e interpretar a comunicação entre colegas surdos e ouvintes e de utilizar a 

comunicação multimodal, ou seja, usar diversos canais de comunicação para garantir 

a compreensão de significados, contudo, é o professor que tem a função de ensinar, 

de preferência na língua natural do aluno surdo (Libras), até para que esse aluno se 

sinta mais confortável ao se comunicar diretamente com o professor. 

Outros 2 professores responderam que se comunicam por meio de “materiais 

visuais” (P2) e “metodologia repetitiva” (P4). Sobre o uso de materiais visuais, Reily 

(2003, p. 16) destaca que “[...] crianças surdas em contato inicial com a Língua de 

Sinais necessitam de referências da linguagem visual com as quais tenham 

possibilidade de interagir, para construir significado”; ela adota uma abordagem 

sociocultural, que coloca o homem como um ser social, cujas relações com o mundo, 

com o outro e consigo mesmo são mediadas por sistemas sígnico.  

Em análise à resposta de P4, quando menciona o uso de metodologia 

repetitiva, compreende-se que esta lembra a memorização, que só funciona com o 

aluno surdo se for por meio de imagens, ou materiais visuais. 

Tanto P4 como P5 responderam que possuem conhecimento básico em Libras. 

Contudo, essas respostas podem ser questionadas, pois quais os conteúdos dentro 

desse básico esses professores têm conhecimento.  

P7, ao firmar que faz uso de Libras e Português escrito, dá evidências de que 

trabalha com a proposta do bilinguismo, estando, assim, alinhada à proposta de 

formação desta pesquisa. 

Os dados apresentados no Quadro 3 mostram a necessidade de formação 

continuada na área da surdez para os professores das séries iniciais. Estudos 

comprovam a necessidade de habilitações específicas em educação de surdos e de 

que o professor regente saiba a Língua de Sinais para se comunicar diretamente com 

o aluno surdo, sem a intermediação de um intérprete (MUTTÃO; LODI, 2018). 
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4.4 METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS PELOS PARTICIPANTES NA 

DOCÊNCIA COM SURDOS E O QUE SABEM DA PROPOSTA BILÍNGUE OU 

BILINGUISMO 

O quadro a seguir apresenta as metodologias de ensino adotadas pelos 

participantes na docência com surdos, analisando sua percepção sobre a proposta 

bilíngue ou bilinguismo. 

Quadro 4 – Metodologias de ensino adotadas pelos participantes na docência com surdos 

Prof. Metodologias e materiais 
utilizados pelos participantes da 

pesquisa na docência com surdos 

Conhecimento sobre a proposta 
bilíngue ou o bilinguismo 

 

P1 Geralmente temos intérprete para 
isso. 

Não conhece o bilinguismo. 

P2 Materiais visuais. Sim. 

P3 Com ajuda de professores de apoio 
e alunos que convivem com a 
criança. 

Ensino de duas línguas, uma 
materna e outra alternativa. 

P4 Metodologia repetitiva. Nada. 

P5 Através de sinais. Estou iniciando, 
será um processo de aprendizado. 

Ouvi falar. Consiste em dois 
sistemas linguísticos diferentes. 

P6 Não trabalho com surdos. Desconhecido. 

P7 Os dois. Saber mais línguas. 

P8 Não trabalho com surdos. Não. 

P9 Não trabalho com surdos. Já, é interessante e importante para 
as pessoas se comunicar com 
surdos e ter mais conhecimento. 

P10 Ainda não tive a oportunidade. Não sei. 

P11 Não tenho alunos surdos, 
infelizmente. 

Sim, já ouvi falar. 

P12 Devem utilizar materiais adaptados, 
surdos são muito visuais, então, 
muitas gravuras é fundamental. 

Não. 

P13 Ainda não. Já, acredito ser de extrema 
importância a colocação deste tema 
em debate, pois somos um país 
bilíngue, que precisa reconhecer, 
aprender e respeitar a língua de 
sinais. 

P14 Não trabalho com surdos. Já ouvi falar e creio que é a melhor 
saída para que ocorra um ensino 
eficaz tanto para alunos surdos 
quanto para ouvintes, que também 
deveriam saber Libras e assim 
possam se comunicar em diferentes 
situações do dia a dia na sociedade. 

P15 Nunca trabalhei com surdos. Já ouvi falar mas não sei muito. 
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P16 Não precisei usar até o momento. Ser fluente em pelo menos duas 
línguas diferentes. 

P17 Ainda não tive essa experiência, mas 
gostaria de estar preparada se caso 
tivesse um aluno surdo. 

Não. 

P18 Materiais adaptados. Já, acredito ser de extrema 
importância a colocação deste tema 
em discussão.  

Fonte: A autora (2020). 

Sobre a forma como ensina o aluno surdo e se utiliza metodologias ou materiais 

diferenciados, um dos professores (P1) respondeu que geralmente tem intérprete para 

isso. Essa resposta demonstra o pouco conhecimento do professor em relação à área 

da surdez. Diante disso, observa-se que o professor de Libras é o principal 

responsável por repassar o conhecimento quanto à Língua Brasileira de Sinais, seja 

para alunos surdos e ouvintes, integrando-os e facilitando as formas de se comunicar.  

Houve um equívoco na resposta de P1, porque nas séries iniciais, pela 

metodologia do bilinguismo, o professor regente é quem domina as duas línguas, não 

precisando ter intérprete para isso, somente a partir do 6.º ano, quando o aluno surdo 

já domina a língua de sinais. Assim sendo, o professor da sala regular necessita ter o 

conhecimento da língua de sinais para que a interação aconteça com seus alunos e 

para que o trabalho do intérprete de língua de sinais seja mais favorável e se 

desenvolva da melhor forma possível (SÁ, 2011). 

Desse modo, consta no Decreto n.º 5.626/2005, a obrigatoriedade de que a 

disciplina de Libras esteja presente em todos os cursos de licenciatura. Para 

desempenhar a carreira na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, a formação de docentes deve ser realizada obrigatoriamente no curso 

de Pedagogia, no qual a Libras e a Língua Portuguesa escrita se estabeleçam como 

línguas padrão, permitindo a formação bilíngue. Dispõe o Decreto que a Libras deve 

ser incluída como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores e nos cursos de Fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e 

privadas, dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Todos os cursos de licenciatura são caracterizados como cursos de formação de 

professores e profissionais para atuar na área da educação (BRASIL, 2005). 

P12 e P18 utilizam materiais visuais e adaptados, pois “os surdos são muito 

visuais, então, devem fazer uso de imagens para uma melhor comunicação” (P12). 
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Em relação a isso, Basso (2003) destaca que a possibilidade de dispor de recursos 

visuais facilita a inserção das pessoas surdas e favorece esses usuários em particular. 

Outros professores contam com a ajuda de professores de apoio e alunos que 

convivem com o aluno surdo (P3). Porém, 11 dos professores ainda não tiveram a 

oportunidade de trabalhar com alunos surdos (P5, P8, P9, P10, P12, P13, P14, P15, 

P16, P17, P18), mas demonstraram interesse em realizar a oficina para obter novos 

conhecimentos e com isso poder futuramente trabalhar com alunos surdos de forma 

mais segura e adequada. 

Quando questionados sobre conhecimentos da proposta bilíngue ou do 

bilinguismo, os participantes da pesquisa P1, P6, P8, P10, P12, P15, P17 

responderam que não possuem conhecimento da proposta, isto é, não sabem o que 

é bilinguismo. 

Sobre a proposta bilíngue ou o bilinguismo, mesmo não trabalhando ainda com 

alunos surdos, os professores P2, P3, P5, P7, P9, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P18 

já ouviram falar sobre o bilinguismo e sabem do que se trata, como exemplo um dos 

professores citou que “consiste em dois sistemas linguísticos diferentes” (P5) e outro 

(P9) respondeu que “é interessante e importante para as pessoas se comunicar com 

surdos e ter mais conhecimento”; um professor acredita ser de extrema importância 

“a colocação deste tema em debate, pois somos um país bilíngue, que precisa 

reconhecer, aprender e respeitar a língua de sinais” (P13); ainda “já ouvi falar, e é a 

melhor saída para que ocorra um ensino eficaz tanto para alunos surdos quanto para 

ouvintes, que também deveriam saber Libras e assim possam se comunicar em 

diferentes situações do dia a dia na sociedade”, disse P14; e P18 acredita “ser de 

extrema importância a colocação desse tema”. Entretanto, 6 dos 18 professores 

desconhecem a proposta bilíngue ou bilinguismo (P1, P4, P6, P8, P10, P17). 

A proposta bilíngue compreende a língua de sinais como materna para o sujeito 

surdo, possibilitando que a aprendizagem seja incitada por intermédio do convívio com 

a comunidade surda, cooperando no empoderamento do surdo e na formação de sua 

identidade, fundamentada na diferença e não na deficiência. 

A metodologia bilíngue, apesar de ser defendida pela maior parte dos autores 

consultados, ainda não é usada pelas instituições. Sendo que esse modelo 

metodológico consiste, segundo Streiechen (2013, p. 23), “[...] em trabalhar com duas 

línguas no contexto escolar e, neste caso, as línguas em questão são a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) e a Língua Portuguesa (escrita)”. 
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Por meio do modelo bilíngue, o aluno surdo poderá ter as mesmas 

possibilidades linguísticas que a criança ouvinte. Percebe-se, assim, que o bilinguismo 

foi uma metodologia adotada a partir das reivindicações dos próprios surdos, pois ela 

tem possibilitado o acesso a duas línguas dentro de um contexto. 

Os resultados até aqui levam a perceber que a formação inicial é insuficiente 

para habilitar o pedagogo a enfrentar os desafios da educação dos surdos. É certo 

que a proposta de educação atual ainda não oferece condições suficientes para o 

atendimento dos alunos com deficiência de forma geral, logo, para que efetivamente 

ocorra uma capacitação adequada é necessário que haja uma reformulação no 

sistema educacional, como, também, educadores qualificados e escolas adaptadas 

para atender as necessidades de cada um desses alunos. 

4.5 COMPREENSÕES DOS PARTICIPANTES SOBRE OS DESAFIOS NA 

DOCÊNCIA COM SURDOS  

No quadro seguinte, tem-se o objetivo principal de analisar as compreensões 

dos participantes sobre os desafios na docência com surdos. 

Quadro 5 – Desafios na docência com surdos e bilinguismo 

Prof. Desafios da docência com 
alunos surdos 

Satisfação em relação ao 
desempenho escolar de seus 

alunos surdos 

P1 Meu maior desafio foi quando a 
intérprete ficou doente e tive que 
ficar com o aluno e não sabia como 
fazer! 

Não me sinto satisfeita! Acho que 
todos os professores teriam que 
saber libras. 

P2 Comunicação. Sim. Estou satisfeita. 

P3 Difícil comunicação. Quanto ao interesse sim, de se 
comunicar, mas com dificuldades de 
interagir. 

P4 Capacidade de transmissão dos 
comandos. 

Não estou satisfeito. 

P5 Ainda não sei. Ainda não sei. 

P6 Desafio da comunicação. Não tive experiência em sala. 
Somente contato na escola. 

P7 Saber mais línguas. Não estou satisfeita. 

P8 Não se aplica. Não se aplica. 

P9 Falta profissionais voltados para 
libras. 

Não tenho alunos surdos. 

P10 Ainda não tive a oportunidade de 
trabalhar com eles. 

Ainda não tive a oportunidade de 
trabalhar com eles. 

P11 Não tenho alunos surdos. Não tenho alunos surdos. 
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P12 No início, a maior dificuldade é a 
aceitação familiar. 

Sim. Estou satisfeito. 

P13 O maior desafio acredito que é 
saber se está sendo compreendido, 
saber se houve o entendimento. 

No momento, não tenho alunos 
surdos. 

P14 Nunca tive aluno surdo, mas a 
maior dificuldade seria adaptar os 
conteúdos, 

Nunca tive aluno surdo. 

P15 Nunca trabalhei com surdos. Nunca tive alunos surdos. 

P16 Ainda não enfrentei e não me sinto 
preparada caso necessite. 

Não tenho alunos nesse grau. 

P17 Acho que não saberia como 
trabalhar com esse aluno sem 
compreendê-lo. 

No momento, não tenho alunos 
surdos. 

P18 Não. Não estou satisfeita. 
Fonte: A autora (2020). 

Quando questionados sobre os desafios enfrentados na docência com aluno 

surdo no dia a dia da escola, 5 dos professores (P2, P3, P4, P6, P13) consideram que 

é a comunicação. P1 afirmou que o “maior desafio foi quando a intérprete ficou doente 

e teve que ficar com o aluno e não sabia como fazer”, deixando evidente que 

reconhece a importância de uma comunicação e interação mais direta com estudantes 

surdos. Também P13 considerou o fato de “não saber se está sendo ou não 

compreendido pelo aluno surdo, não saber se houve entendimento entre os dois 

[professor e aluno surdo]”. Outras questões apontadas foram “dificuldade da aceitação 

familiar” (P12); “falta de profissionais voltados para libras” (P9); e “dificuldade de 

adaptar os conteúdos” (P14).  

Assim sendo, pode-se destacar a importância da formação do professor e a 

competência de saber fazer as adaptações curriculares no processo de organização 

dessas adaptações da escola que se pretende inclusiva no contexto da educação 

brasileira. A formação docente deve transpor a ideia de transmissão de conhecimento, 

agindo como formadora de conhecimento. Para isso, é necessário ter em seu ciclo 

professores capacitados com cursos de formação profissional. 

Com relação à satisfação com o desempenho escolar de seus alunos surdos, 

dentre os 6 professores que estão atuando com alunos surdos, 4 não se sentem 

satisfeitos (P1, P4, P7 e P18), enquanto que somente 2 (P2 e P12) se consideram 

satisfeitos; 11 responderam que não sabem ou ainda não tiveram contato com alunos 

surdos em sala de aula (P5, P6, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17).  
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A legislação brasileira vigente é clara quando aponta que o sujeito surdo 

passou a ter o direito de realizar todo o seu processo educacional em duas línguas: a 

Língua Brasileira de Sinais, como primeira língua, e a Língua Portuguesa, na 

modalidade escrita. Entretanto, ao se materializar essa orientação legal, tanto no 

âmbito do ensino para o aluno surdo quanto no âmbito da formação do professor, 

constata-se o nível de complexidade da proposta. Isso porque a proposta bilíngue traz 

implicações significativas para a organização da classe e ou escola bilíngue, bem 

como para os cursos de formação inicial de professores (GIROTO; CICILINO; 

POKER, 2018). 

Como apontado, um dos maiores desafios da docência é a comunicação, 

mesmo não dominando a língua de sinais, os professores sabem de sua importância 

como demonstrado no Quadro 5.  

A comunicação em libras entre professores e alunos surdos é um importante 

passo para a aprendizagem dos estudantes surdos. Os cursos de graduação, embora 

libras seja componente curricular obrigatório, não tem dado conta dessa demanda, de 

modo que é necessário investir na formação continuada para garantir esse direito dos 

estudantes surdos. Os alunos surdos têm o direito de receber uma educação 

apropriada e de qualidade, de modo a realizar suas demandas educativas e sociais e 

superar suas diferenças. Desse modo, pode-se falar em inclusão (MARIANI et al., 

2016). 

4.6 INTERESSE DOS PARTICIPANTES PELA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE 

SURDOS E AS DEMANDAS APONTADAS 

Uma das intenções na aplicação da pesquisa foi conhecer as demandas dos 

professores de surdos para a partir delas construir uma proposta de formação. Desse 

modo, apresentam-se no Quadro 6 as demandas apontadas pelos participantes do 

estudo. 

 

 

 

 



76 
 

Quadro 6 – Interesse pela formação e demandas apontadas pelos participantes 

Prof. Se 
participou 
de alguma 
Formação 

Interesse dos 
participantes da 

pesquisa na 
formação em 

educação de alunos 
surdos 

Demandas apontadas pelos 
participantes da pesquisa em 
relação à educação de surdos 

P1 Sim, básica 
de 40 h. 

Sim. Várias coisas, entre elas ter a 
disciplina de libras para os alunos e 
capacitar os professores para 
trabalhar com o aluno surdo! 

P2 Não. Contudo, possui 
interesse em 
participar de um 
curso de formação 
para trabalhar com 
alunos surdos. 

Comunicação, libras, inclusão. 

P3 Não. tenho interesse de 
participar. 

1. saber o que eles querem passar 
ao se comunicar; 2. saber como me 
comunicar com eles; 3. saber como 
ensinar também essa língua se for 
o caso da alfabetização. 

P4 Não. Sim. Pelo menos o básico, pois trabalho 
com educação física com eles e 
preciso disso para uma melhor 
comunicação. 

P5 Sim. Carga 
horária de 
180 horas. 

Sim. Ainda não tenho esta experiência. 

P6 Alguma coisa 
na faculdade. 

Sim. Comunicação. 

P7 Sim. Sim. Língua de sinais. 

P8 Estou 
cursando 1.° 
semestre de 
letras libras; 
tenho 
interesse no 
curso sim. 

Sim. Como deve ocorrer a inclusão do 
aluno surdo na escola regular; 
como avaliar um aluno surdo em 
sala de aula; quais as dificuldades 
dos surdos na educação; como é o 
atendimento para crianças surdas 
em uma escola inclusiva. 

P9 Sim. Pós-
graduação. 
360 horas. 

Sim. Dialogar e compreender melhor a 
libras para haver mais 
comunicação e para transmitir o 
conhecimento na língua 
portuguesa, que é mais difícil de 
entender. 

P10 Nunca 
participei. 
Porém, 
possuo muito 
interesse. 

Sim. Comunicação, metodologias... 
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P11 Não.  Sim. Preciso aprender de maneira geral 
como atender este aluno com a 
melhor qualidade possível. 

P12 Nunca. Sim. A melhor forma de trabalhar os 
sinais básicos, entre outras coisas. 

P13 Nunca. Sim. Comunicação básica, ensino 
primário para alfabetização de 
crianças surdas, jogos e atividades 
lúdicas que auxiliem na 
alfabetização e na construção 
comunicativa da criança. 

P14 Nunca. Sim, muito interesse. Aprender vocabulário do dia a dia. 

P15 Nunca. Tenho interesse em 
participar. 

Tudo que possa me auxiliar na sala 
de aula. 

P16 Um breve 
conhecimento 
na 
graduação.  

Sim. Tudo que possa me auxiliar na sala 
de aula. 

P17 Nunca 
participei, 
mas gostaria 
muito de uma 
formação 
nessa área. 

Sim. Como compreender, como se 
expressar, como incluí-lo na turma 
para que os demais também 
compreendam ele para não se 
sentir excluído. 

P18 Não. Sim. Comunicação, libras, inclusão. 
Fonte: A autora (2020). 

Oito professores participaram de alguma formação em Libras (P1, P5, P6, P7, 

P8, P9, P16, P18), destes, P1 teve formação básica de 40 horas, P5 possui formação 

com carga horária de 180 horas e P9 que tem formação de 360 horas; P6, P8 e P16 

tiveram alguma formação durante a faculdade; e 10 participantes (P2, P3, P4, P10, 

P11, P12, P13, P14, P15, P17) responderam que não tiveram formação em Libras, 

contudo, demonstraram interesse pelo curso.  

Analisando a formação com maior carga horária dos professores acima, 

destacam-se P1, P5 e P9. P9, com formação de 360 horas, apresentou como 

demanda em relação ao ensino dos surdos um melhor diálogo e melhor compreensão 

da libras para que haja mais comunicação e para transmitir o conhecimento na língua 

portuguesa, que é mais difícil de o aluno surdo entender. Da mesma forma, P1 

apontou várias questões, entre elas ter a disciplina de libras para os alunos e capacitar 

os professores para trabalhar com o aluno surdo. 

Como qualquer outra língua, é necessária a prática da Libras para se adquirir 

a proficiência. Contudo, nem sempre o professor regente tem um aluno surdo em sua 

turma, fazendo com que esse professor perca o contato com a língua e, 
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consequentemente, esqueça parte do vocabulário. Esse é um dos motivos que leva a 

pensar em formação continuada desses professores.  

Gesser (2009b) esclarece que o Decreto n.º 5.626/2005 não prevê a formação 

de um professor regente bilíngue que possa sozinho lidar com alunos surdos e 

ouvintes, dando suas aulas em Português e em Libras. O contexto educacional será 

proporcionado pela presença de outros profissionais e de medidas apropriadas. 

Assim, ao se falar em educação bilíngue no contexto inclusivo, deve-se ter em mente 

que a inclusão de profissionais surdos é essencial. 

A educação de surdos está ganhando evidência tanto em âmbito nacional 

quanto municipal. Assim sendo, tanto os professores que já têm formação em Libras 

como os que ainda não têm, ou possuem pouca formação, demonstraram interesse 

em participar de curso de formação e novos conhecimentos acerca de recursos 

possíveis de serem usados em sala de aula.  

Acredita-se que professores com conhecimento básico em libras seja um 

requisito importante para que os alunos surdos alcancem êxito, pois uma das maiores 

dificuldades entre professor e aluno é a comunicação, conforme mostram os dados 

da pesquisa. Assim sendo, justifica-se aqui a importância de políticas públicas 

voltadas para a formação do professor em serviço permanente, além da efetividade 

da proposta de Formação de Professores para Surdos da Rede Municipal de Pato 

Branco do estado do Paraná.  

4.7 A PROPOSTA DE FORMAÇÃO – PRODUTO DA PESQUISA  

Como produto resultante da pesquisa, apresenta-se na sequência a proposta 

de formação continuada para professores de estudantes surdos que atuam no Ensino 

Fundamental I das escolas da rede municipal de Pato Branco no Paraná. A formação 

conta com o apoio da UNIARP e da SME de Pato Branco. 

 

Número de vagas: 20.  

Público-Alvo: docentes da Educação Infantil das escolas municipais da cidade de 

Pato Branco. 

Carga Horária: 20 horas presencias. 

Local: Escola Municipal Rocha Pombo. 

Avaliação: participação, cooperação e frequência. 

Certificado expedido pela SME para aqueles que comprovarem 75% de frequência. 
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Inscrição: via e-mail com a Secretaria de Educação, somente professores que 

participaram da pesquisa. 

Investimento: gratuito. 

Professores Ministrantes: Luciana de Freitas Bica4, Clicélia Coutinho5 e Heron 

Rodrigues da Silva6. 

 

Metodologia: Esta proposta de formação foi construída a partir de um levantamento 

das demandas dos professores de estudantes surdos, participantes da pesquisa. 

Inicialmente foram consultados os gestores da SME de Pato Branco para saber do 

interesse da rede pela parceria nesta pesquisa e logo após foi feito um levantamento 

acerca do número de profissionais que atuam com crianças surdas no Ensino 

Fundamental I. Na sequência, após terem sido feitos os encaminhamentos éticos para 

realização da pesquisa, foi enviado um questionário aos professores para conhecer 

seus interesses e desafios enfrentados por esses profissionais em seu trabalho diário.  

a) o questionário foi enviado aos docentes via formulário on-line por meio do 

Google Forms; 

b) o Curso será de 20 horas de forma presencial; 

c) no primeiro encontro, será realizada uma Oficina Básica de Libras. O 

conteúdo da oficina corresponderá às demandas apontadas pelos/as 

participantes nos questionários; 

d) nos encontros seguintes, serão construídas coletivamente possibilidades de 

trabalho com o sujeito surdo para que o aprendizado desse aluno seja 

 
4 Especialista em Educação Especial com ênfase em Deficiência Auditiva pelo Instituto Eficaz de 
Maringá (2017). Especialista em Educação Especial com Ênfase em Deficiência Intelectual (2016). 
Especialista em Educação Especial: Área da Surdez – Libras. É graduada em Letras Libras 
Bacharelado (2019) pelo Instituto Eficaz (PR). É graduada em Letras Libras Licenciatura (2016) pelo 
Instituto Eficaz (PR). Possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitário de Pato Branco (2010). 
É graduanda em Letras Libras Bacharelado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE). Atualmente é intérprete de Libras no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens 
e Adultos da Secretaria de Educação do Estado do Paraná (CEEBJA). Leciona Libras no Curso de 
Medicina do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP). Trabalha com cursos de Libras de curta e 
média duração (níveis básico e intermediário) em parceria com diversas instituições, promovendo aulas 
com profissionais surdos. Atua, também, como Psicóloga Clínica – atendimentos individuais, de casais, 
de famílias e de grupos. Psicóloga da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
(Feneis), Curitiba (PR). Oportuniza o acolhimento ao sujeito surdo por meio de atendimentos 
psicológicos na Língua Brasileira de Sinais a serem agendados pelo site próprio: 
www.psicolibrasluciana.com.br. Áreas de interesse/atuação: Docência e tutoria no ensino superior; 
Psicologia educacional; Psicologia organizacional e do trabalho; Orientação profissional; 
Acompanhamento terapêutico. 
5 Graduada em Direito, com pós-graduação em Educação Bilíngue para Surdos. 
6 Especialista em Educação Especial na área de surdez com formação em Educação Física – 
Licenciatura e Letras Libras – Licenciatura. 
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significativo. Em cada uma dessas etapas serão consideradas as demandas 

apontadas nos questionários respondidos pelos participantes da pesquisa. 

 

Figura 1 – Flyer elaborado para divulgação da formação docente entre libras e português: o 

bilinguismo em ação 

 

Fonte: A autora (2021). 
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Figura 2 – Flyer elaborado para divulgação da formação docente entre libras e português: o 

bilinguismo em ação 

 

Fonte: A autora (2021). 

 

Cabe informar que ocorreram mudanças de planos durante a trajetória desta 

pesquisa. No início, a formação seria realizada de forma presencial e seria o produto 

resultante da pesquisa, mas devido ao isolamento social provocado pela pandemia da 

Covid-19 e o aumento de casos nos últimos meses no município de Pato Branco, 

estado do Paraná, optou-se por criar uma proposta de formação docente a partir das 

demandas trazidas pelos professores da rede municipal através de respostas 

coletadas por meio de um questionário realizado no Google Forms. Conforme ficou 
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acertado com a equipe gestora da SME, a formação será desenvolvida quando as 

atividades nas escolas voltarem ao modo presencial no município e com todos os 

protocolos de enfrentamento à pandemia da Covid-19 respeitados. 

 

Objetivo da formação: oportunizar a vivência e a prática de uma capacitação em 

uma perspectiva bilíngue a professores dos anos iniciais da cidade de Pato Branco. 

 

Primeiro encontro:  

Tema: legislação atual na área da surdez. 

Objetivo: compreender e analisar as Leis vigentes no país que balizam o acesso à 

educação de surdos. 

Metodologia: aula expositiva; Nuvem de Palavras e APG (aprendizagem em 

pequenos grupos). 

Recursos: documentos legais: LDB, Lei n.º 10.436/2002, Decreto n.º 5.626/2005, Lei 

n.º 10.098/2000, Lei n.º 13.146/2015 e o uso de notebooks. 

 

No primeiro encontro, a formação contará com a presença da advogada da 

FENEIS (PR), Clicélia Coutinho, que irá falar sobre as implicações dos instrumentos 

legais norteadores do ensino da Língua Portuguesa para o aluno surdo, suas 

implicações no processo de ensino aprendizagem e políticas educacionais que tratam 

dos direitos linguísticos e inclusão social do aluno surdo, fazendo uma reflexão sobre 

o contexto educacional.  

Após o acolhimento aos docentes participantes do projeto e apresentações dos 

professores que irão ministrar essa formação, será realizada uma breve explicação 

sobre o objetivo da formação, em seguida, uma Nuvem de Palavras, usando algum 

aplicativo em seus celulares ou no quadro, em sala de aula, para saber o 

conhecimento dos participantes sobre a legislação na área da surdez, já que nas 

respostas obtidas da pesquisa eles podem ter sido sucintos. 

Cada grupo receberá um desses documentos para pesquisar sobre a educação 

de surdos. Será solicitado que façam uma discussão entre si, relatando vivências e 

montando um paralelo com o conteúdo do artigo do seu grupo, fazendo anotações do 

que o grupo acredita ser mais importante do seu material. Tempo aproximado para 

essa atividade: de 40 a 50 minutos. 
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Após esse momento, será solicitado que todos retornem aos seus lugares, mas 

que permaneçam próximos aos seus grupos, devendo escolher uma pessoa como 

representante, e est1 deverá fazer o relato do resumo e do que seu grupo escolheu 

como importante do documento em questão (um grupo de cada vez). A docente 

convidada irá fazer questões legais que suscitem discussões entre os participantes, 

promovendo a discussão somente dessas quatro pessoas, quando uma pessoa que 

estiver de fora dessa roda de conversa acreditar que tem algo a acrescentar, deve 

levantar a mão e trocar de lugar com seu representante, com a pessoa que entrou 

antes, assim sucessivamente até todos participarem. Tempo aproximado para essa 

atividade: uma hora. 

Para finalizar, a professora convidada irá fazer de forma expositiva uma fala 

sobre todos os documentos, comentando sobre o objetivo de cada um deles e fazendo 

uma relação com a possível prática pedagógica. 

Os próximos dois encontros formativos serão de uma capacitação básica na 

Língua Brasileira de Sinais, pois, de acordo com as respostas dos professores 

participantes da pesquisa, é de extrema necessidade devido ao pouco conhecimento 

que eles têm na área. Essa formação irá contar com a presença de um professor 

surdo, Heron Rodrigues da Silva, formado em Educação Física e Letras Libras 

Licenciatura. 

Será feita uma sugestão para criar uma cartilha com sinais básicos usados no 

dia a dia do professor em sala de aula, para que sirva como material de apoio 

pedagógico e orientativo sobre a cultura surda, essa atividade deverá ser em grupos. 

 

Segundo encontro: 

 

Tema: Básico: Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

Objetivo: vivenciar a prática de Libras para aproximar de questões metodológicas 

pertinentes ao ensino-aprendizagem do aluno surdo na escola regular. 

Metodologia: será apresentado de forma dinâmica, iniciando com o alfabeto e a 

prática do próprio nome. Aula expositiva dialogada e sinalizada, envolvendo a prática 

com sinais de saudações; família; disciplinas escolares, números e sinais Icônicos e 

Arbitrários. Trabalhos em duplas. 

Recursos: Jogos em MDF (Figura 3); quadro branco. 
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Figura 3 – Jogos e peças em MDF 

 

Fonte: A autora (2021). 

 

No segundo encontro, será ensinado o básico de Libras e a importância de 

cada configuração de mãos e movimentos, os parâmetros. Em seguida, será 

demonstrado o alfabeto e as saudações, usando jogos e peças em MDF e explicando 

que esses recursos podem também ser usados com seus alunos. Os professores 

formadores que estarão ministrando a oficina irão solicitar que todos sinalizem seus 

nomes e de seus colegas e também para fazerem o uso da datilologia7 e serem feitas 

as correções, caso necessário. Tempo aproximado para essa atividade: uma hora.  

Em seguida, de forma expositiva dialogada e sinalizada, será explicado sobre 

iconicidade e arbitrariedade e aspectos linguísticos de libras. Após, será retomada a 

prática em que os professores formadores irão ensinar palavras usadas no cotidiano 

do Ensino Fundamental I. Os professores participantes da pesquisa serão divididos 

 
7 Trata-se de comunicação por meio de sinais, como o caso do alfabeto manual de surdos. Pode-se 
também escrever a palavra usando o alfabeto em libras. Esse recurso é utilizado quando não existe 
um sinal para a palavra que se deseja expressar. 
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em grupos e receberão dois jogos bilíngues, cada grupo deverá fazer duas rodadas 

de jogos. O objetivo é eles criarem uma aproximação quanto à questão metodológica 

com essa prática, pensando na possibilidade de levar para suas aulas. Tempo 

aproximado para essa atividade: 1 hora e 30 minutos.  

Para finalizar, serão divididos em duplas e deverão praticar diálogos comuns, 

com pequenas frases; tempo estimado de 30 minutos. Logo após, retornarão ao 

grande grupo para apresentar as dúvidas e avaliar o encontro. 

Os professores formadores perguntarão se alguém tem dúvidas desse primeiro 

dia do básico de Libras e colocar-se-ão à disposição para saná-las. Dúvidas essas 

pertinentes à aula ou a algum sinal específico que gostariam de saber. 

Todas as aulas serão realizadas com interpretação simultânea da língua-fonte 

para língua-alvo, do Português oral para Libras e vice-versa, toda vez que o professor 

Heron estiver sinalizando. Quando a professora Luciana estiver fazendo o uso do 

português oral, ela fará o uso da prática do bimodalismo (sinalizar e falar ao mesmo 

tempo). É importante ressaltar que não é uma prática correta, pois a gramática de 

Libras é diferente do Português; pensar em uma língua e sinalizar outra é impossível. 

Quando não se tem outro profissional intérprete à disposição, usa-se esse recurso. 

 

Terceiro encontro:  

 

Tema: Básico: Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

Objetivo: reconhecer a importância de Libras no cotidiano escolar com o aluno surdo, 

entendendo sua estrutura gramatical própria. 

Metodologia: roda de conversa, retomando sinais da aula anterior e introduzindo 

novos sinais: dias da semana, meses e ano, verbos, pronomes pessoais e sinais do 

contexto escolar. Em forma de palestra, serão apresentados textos curtos escritos por 

surdos, nesse momento, os professores em grupos farão uma análise do texto 

apontando diferenças e semelhanças sobre a estrutura gramatical de Libras. Trabalho 

em grupos fazendo o uso de flash cards on-line e Role Play. 

Recursos: quadro, computador, flash cards, slides e jogos bilíngues em MDF. 

 

O terceiro encontro também será voltado ao aprendizado da Língua Brasileira 

de Sinais. Após o acolhimento inicial, os professores formadores iniciarão a aula com 

saudações em Libras, retomando o conteúdo da aula anterior e introduzindo novos 
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sinais como dias da semana, meses e ano, verbos, pronomes pessoais e sinais do 

contexto escolar. Para essa prática, o professor Heron irá fazer o sinal da nova 

palavra, e a professora Luciana repetirá de forma oral e com slide irá mostrar a 

imagem e a datilologia dessa nova palavra. Sinal – Imagem – Datilologia do sinal – 

Escrita da palavra (Figura 4). 

Figura 4 – Sequência da atividade que será apresentada aos participantes no terceiro encontro 

 

Fonte: A autora (2021). Fonte da imagem: Slideshare (2016).  

 

Nesse momento, os professores iniciarão a metodologia do bilinguismo, 

explicando a importância de o aluno surdo ter contato com a palavra primeiro na sua 

língua, que é Libras (L1 – Libras; L2 – Português escrito). Tempo aproximado para 

essa atividade: 1 hora, pois pretende-se fazer essa prática com todos os sinais vistos 

no cotidiano escolar. 

Em um segundo momento, a sala será dividida em dois grupos de forma 

aleatória, a ferramenta escolhida é flash cards, que é uma ferramenta alternativa que 

serve para memorização de conteúdo, pequenos cartões on-line. A prática acontecerá 

da seguinte forma: todos deverão prestar atenção no que está sendo reproduzido no 

quadro com o computador, serão mostrados vários sinais (pequenas frases em libras) 

já ensinados a eles, o grupo que souber e levantar a mão primeiro tem o direito de 

falar em português oral que sinal é aquele, depois da resposta do grupo, a professora 

irá clicar em cima da imagem e virar o cartão, se estiver correta, ponto para o grupo, 

se estiver errada, quem ganha o ponto é o grupo adversário, e assim sucessivamente, 

em média serão realizados 20 sinais, com o tempo estimado de uma hora. 

Para finalizar, serão divididos em duplas, com a técnica Role Play, então, será 

solicitado que escrevam pequenos diálogos na estrutura gramatical mais próxima 
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possível da Língua Brasileira de Sinais, todas as duplas deverão apresentar ao grande 

grupo, vivenciando a cena. 

Ainda, ao final dessa formação, avisar aos alunos que na próxima aula tragam 

cartolinas, canetinhas coloridas, lápis de cor, folhas A4, revistas, rótulos de produtos 

como achocolatados etc. 

 

Quarto encontro:  

 

Tema: Letramento e Bilinguismo. 

Objetivo: compreender como é realizada a aquisição da língua de sinais pelo surdo. 

Metodologia: aula expositiva dialogada com orientações específicas e pertinentes 

sobre como é realizado o processo de aquisição de língua de sinais como L1 pelo 

aluno surdo. Criar jogos bilíngues. 

Recursos: cartolinas, canetinhas coloridas, lápis de cor, folhas A4, revistas, rótulos 

de produtos como achocolatados, materiais de limpeza etc., jogos bilíngues em MDF, 

quadro e computador. 

 

Esse encontro será dividido em dois momentos: o primeiro será destinado ao 

letramento e o segundo ao bilinguismo e sua prática em sala de aula. A professora 

formadora iniciará uma roda de conversa sobre Alfabetização x Letramento, com a 

intensão de conhecer o que os professores sabem sobre os temas, pois, de acordo 

com as respostas obtidas na pesquisa realizada com alguns professores da rede, 

alguns já têm um pouco de conhecimento sobre a metodologia de ensino bilinguismo. 

A professora também irá ressaltar a importância do uso de imagens em sala de aula, 

lembrando-os de que o surdo é visual. 

Nessa atividade, será comentado sobre a importância do Letramento para o 

aluno surdo, trata-se aqui muito mais do que aprender a ler e escrever, pressupõe um 

estado de quem não quer apenas isso, mas utiliza socialmente a leitura e a escrita, 

exercendo-a em diferentes contextos sociais. Nesse momento, serão utilizados os 

rótulos de produtos que foram solicitados na aula anterior para demonstrar uma 

metodologia: pega-se o rótulo e se faz a datilologia do nome do produto, por exemplo: 

N-E-S-C-A-U. Em seguida, o sinal de chocolate, mostra-se para o aluno (pode ser no 

computador) vários achocolatados diferentes, para ele ter conhecimento que existem 

diversos e não apenas o “Nescau”. Fazer a prática da datilologia em seguida à escrita 
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(nome) do produto com o aluno. Sempre nesta ordem: Sinal – Imagem – Datilologia – 

Escrita.  

Ainda, será abordada a importância de os professores explorarem o 

conhecimento prévio do aluno sobre o tema, relacionando com o cotidiano dele, por 

exemplo, com o rótulo do achocolatado: você conhece esse produto? Gosta do sabor? 

Sabe fazer o seu sozinho/a? Sempre associando a linguagem verbal e não verbal para 

a constituição dos sentidos da escrita. Caso o aluno já saiba escrever, induzir ele ao 

raciocínio, para associações importantes, usar gibis, vídeos, trechos de programas de 

TV, games etc. Convide-o para escrever frases em português, depois pequenos 

textos. Tempo aproximado para essa atividade: uma hora. 

Em um segundo momento, depois de a professora, em uma roda de conversa, 

explanar o que é a Metodologia Bilíngue e seus benefícios ao ensino-aprendizagem 

com o aluno surdo, os professores participantes serão divididos em duplas e deverão 

criar atividades bilíngues pensando nos anos iniciais do aluno surdo, do primeiro 

contato com o Português como L2. 

 

Quinto Encontro:  

 

Tema: Gêneros Textuais: Definição e Funcionalidade. 

Objetivo: identificar os diferentes tipos de gêneros e como trabalhar de forma bilíngue 

com o aluno surdo.  

Metodologia: roda de conversa e trabalho em grupos. 

Recursos: revistas, cola, folhas A4 e cartolina. 

 

Nessa aula, logo depois do acolhimento inicial, a professora em uma aula 

expositiva irá falar sobre Gêneros textuais e algumas funções, conteúdos para alunos 

do 5.º ano, podendo adaptar para todos os anos do Ensino Fundamental I. Serão 

explorados alguns gêneros textuais como: 

a) informativos: reportagem, entrevista, pesquisa de opinião;  

b) publicitários: propaganda, manuais, instruções de jogos; 

c) humorísticos: história em quadrinhos, charge, tiras; 

d) literários: fábula, letras de música, poema, poesia, peça de teatro. 
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Figura 5 – Exemplos de gêneros textuais a serem explorados em sala de aula 

 

Fonte: A autora (2021). Fonte das imagens: Notícia: Unisal (2012); Propaganda: Cria ufmg (2017); 

Cartaz: Brasil (201-?); História em Quadrinhos: Escolakids (2021b); Fábula: Escolakids (2021a). 

 

Para essa atividade, haverá um tempo aproximado de uma hora. 

A professora formadora, em uma roda de conversa, irá perguntar aos 

professores como os diferentes gêneros textuais podem ser trabalhados de forma 

bilíngue com alunos surdos e, depois, irá demonstrar outras possibilidades de como 

podem ser explorados, pensando em uma turma do 5.º ano.  

 

Sequência Didática Bilíngue envolvendo um Gênero Textual  

Situação Problema: L2 Escrita da língua portuguesa do aluno surdo. 

 

A professora formadora irá pesquisar vídeos curtos (de 4 a 5 minutos) que 

tenham janela de intérprete, sobre algum tema pertinente, podendo usar uma data 

comemorativa, por exemplo: Páscoa. 

Explicará aos participantes que a metodologia para trabalhar uma sequência 

didática nesse sentido, em sala de aula, consiste em apresentar o vídeo, parando no 

início (se tiver título), pesquisar previamente o sinal e apresentar à turma esse “Sinal’’, 
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depois comentar com a turma que nessa atividade (no vídeo) existe uma pessoa que 

vai interpretar o que está sendo falado no canto da tela. Ainda com o vídeo parado, 

perguntar aos alunos: o que vocês pensam que tem nesse vídeo? Do que ele vai falar? 

Vocês conhecem essa imagem inicial? Anotar no quadro algumas palavras que 

direcionam as hipóteses das crianças. O professor deverá fazer um estudo prévio 

dessas perguntas em libras, pois as perguntas deverão, além de ser realizadas de 

forma oral, ser sinalizadas para toda a turma, pesando também na inclusão desse 

aluno surdo, que vai além do bilinguismo, fazendo-o se sentir parte do grupo. Logo 

após assistirem ao vídeo com a turma, no final, pedir para que comentem o que 

pensaram do conteúdo do vídeo, nesse momento, é bom que o professor se aproprie 

de alguns sinais desse vídeo para ensinar ao aluno surdo, caso ele não saiba. 

Como sugestão de atividades para essa sequência, dividir a turma em 

pequenos grupos e pedir para que elaborem uma história em quadrinhos, usando 

materiais previamente solicitados, e para o aluno/a surdo/a, além de poder fazer parte 

de um grupo de colegas ouvintes, também deverá criar a sua própria história, baseada 

no vídeo que assistiu, usando imagens e frases montadas com recortes e colagens 

ou desenhos próprios. Tempo previsto para essa atividade: uma hora. 

Para finalizar a aula, pensando no tema dessa formação, os professores 

deverão ser divididos em cinco grupos e cada um ficará responsável por um ano do 

Ensino Fundamental I, desta forma:  

a) grupo A: 1.º ano; 

b) grupo B: 2.º ano; 

c) grupo C: 3.º ano; 

d) grupo D: 4.º ano; 

e) grupo E: 5.º ano. 

Cada grupo deverá criar duas atividades (uma delas história em quadrinhos) 

pensando na metodologia bilíngue sobre o tema que foi visto nessa aula, usando os 

materiais trazidos, depois apresentar ao grande grupo. Tempo previsto para essa 

atividade: uma hora. 

 

Sexto encontro:  

 

Tema: A Escrita da Língua Portuguesa pelo aluno surdo. 
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Objetivo: compreender o processo de letramento da Língua Portuguesa como 

segunda língua na forma escrita para o aluno surdo. 

Metodologia: aula expositiva dialogada e trabalho em grupos. 

Recursos: computador, quadro, jogos bilíngues em MDF. 

 

Neste penúltimo encontro, logo após o acolhimento inicial, a professora 

formadora fará apresentação de alguns textos escritos por alunos surdos de diferentes 

idades com o intuito de se instigar os professores participantes a observarem as 

diferenças entre as escritas de um aluno ouvinte e de um aluno surdo. Logo após, irá 

fazer uma explanação sobre o português escrito como segunda língua para o aluno 

surdo e a gramática de Libras. Será explicado que para os surdos, devido à sua 

condição, o aprendizado da Língua Portuguesa será processado como o de uma 

língua estrangeira, já a língua de sinais é a modalidade que permite o acesso natural, 

desde que eles estejam interagindo significativamente com usuários da mesma língua, 

por isso o Bilinguismo torna-se a melhor metodologia de ensino para eles. Por não 

apresentar impedimentos em seu processo de aquisição, deveria ser L1 Libras e L2 

Português escrito. Como a rede de ensino não tem professores bilíngues para suprir 

as demandas, o professor pode e deve fazer uso de metodologias bilíngues, 

principalmente nas séries iniciais, somente assim o ensino vai ser de forma 

significativa para esses alunos, já que é nesse momento que as crianças aprendem 

sua língua. Os surdos, que são em sua maioria filhos de pais ouvintes, dependem dos 

professores para ter esse aprendizado, muitas vezes é o primeiro contato com a sua 

própria língua. 

É válido lembrar que os surdos são minorias nas escolas e por muito tempo 

estão lutando pelos seus direitos, historicamente, muitas vezes negados. Os surdos 

priorizam os processos visuais, os quais têm a língua de sinais (quando o aluno sabe 

sua língua), mas ao chegar no ambiente escolar, ninguém ou quase ninguém 

consegue comunicar-se com ele. 

Depois dessa roda de conversa, sempre deixando espaço para que os 

professores relatem suas vivências, será explicitado em slides alguns conteúdos 

pertinentes ao tema dessa aula.  

Dentre esses conteúdos, falar-se-á sobre a Ortografia dos surdos, que 

geralmente apresentam boa incorporação por terem uma excelente capacidade visual 
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para memorização das palavras, claro que em acentuações são mais comuns os 

erros, porque dependem da tonicidade das palavras. 

Outro conteúdo abordará sobre os Gêneros – masculino e feminino –, a 

ausência de desinência de gênero, é um aspecto visível da interferência de Libras 

no Português: “A MINHA TIA, FAZ UMA BOLO BOM.’’.  

Também os Verbos, pois existe uma tendência de apresentarem os verbos de 

forma infinitiva. Serão mostradas algumas frases escritas por surdos, pois existe 

também uma tendência de omissão frequente dos verbos de ligação: SER, ESTAR, 

FICAR, porque na estrutura gramatical de libras esses verbos são inexistentes: “ELA 

PRECISAR TER LIVRO.’’. Na Flexão de Tempo em libras, os verbos são expressos 

através das ligações espaciais: PASSADO – FUTURO – PRESENTE. 

Quanto a Organização sintática de Libras, a básica é SVO (Sujeito – Verbo 

– Objeto), mas podem ocorrer diferenças como: OSV E OVS: 

a) SVO: Eu viu praia; 

b) OSV: Praia eu ver; 

c) OVS: Praia ver eu. 

E sobre Negação: outro aspecto da Libras que pode aparecer após a forma 

verbal: “Eu quero não gosto bolo.’’. 

Atividade com tempo previsto de 1 hora e 30 minutos. 

Após, serão mostrados alguns trechos de textos escritos por surdos, e a 

professora irá perguntar aos participantes se já encontraram algum texto escrito assim 

no tempo que têm de sala de aula. 

Para finalizar, serão divididos em grupos e distribuídos alguns textos escritos 

por alunos surdos. Os professores deverão analisar esses textos e apresentar em 

forma de seminários quais as considerações do grupo em relação a essa escrita, 

fazendo um paralelo com o que foi dito antes pela professora. 
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Figura 6 – Exemplos de textos escritos por alunos surdos 

 

Fonte: A autora (2021). Fonte das imagens: Texto 1: ResearchGate (2021); Texto 2: Revista 

Educação Pública (2020). 

 

Sétimo encontro: 

 

Tema: Sinalização em Libras 

Objetivo: fazer o uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras –, como meio de 

comunicação com o aluno surdo. 

Metodologia: roda de conversa, aula sinalizada e Role Play. 

 

No sétimo e último encontro, logo após o acolhimento inicial, a professora irá 

relembrar o conteúdo ministrado pelo professor Heron, das saudações aos materiais 

escolares, irá sinalizar solicitando que todos façam o mesmo. Em seguida, a turma 
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será dividida em duplas para que pratiquem e relembrem os sinais básicos do primeiro 

contato com o aluno surdo, depois cada um praticará com a professora. Recordando 

aos participantes da oficina que o tempo total será de duas horas, mas o tempo 

previsto para essa atividade de início será de uma hora.  

Em seguida, depois de lembrarem, tirarem suas dúvidas com a professora, para 

que o conteúdo fique salvo para eles, cada dupla deverá gravar dois vídeos, 

vivenciando uma cena em sala de aula ou na escola. Os personagens desse vídeo 

serão: professor e aluno/a surdo/a.  

Exemplo: dupla P1 e P2  

No primeiro vídeo, P1 deverá ser o professor ouvinte, que acolhe o aluno surdo no 

primeiro contato, e P2 o aluno surdo. 

No segundo vídeo, P1 deverá ser o aluno surdo, que tem seu primeiro contato com o 

professor ouvinte, e P2 o professor. 

4.8 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

Logo após a realização da pesquisa e finalização da Proposta de Formação de 

Docentes Entre Libras e Português: O Bilinguismo em Ação, o documento foi 

encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Pato 

Branco, onde o aceite foi de forma imediata da Secretária Municipal de Educação, 

desde que todos os protocolos de segurança no enfrentamento à pandemia da Covid-

19 sejam respeitados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo de minha trajetória profissional como intérprete e psicóloga bilíngue 

fui percebendo a necessidade de aprofundar conhecimentos e construir novos 

saberes sobre a inclusão de surdos na rede regular de ensino. A criança surda não é 

apenas “mais uma” a ingressar na escola regular, mas precisa ter garantido o seu 

direito de se desenvolver e aprender.  

A questão que mobilizou esta pesquisa consistiu em saber quais são as 

demandas dos professores de alunos surdos em seu processo formativo para o 

desenvolvimento de práticas exitosas de letramento do aluno surdo. O objetivo foi 

construir uma proposta de formação continuada de professores para o letramento de 

alunos surdos em uma perspectiva bilíngue, em consonância com as normativas 

legais para educação de surdos e com as demandas apontadas pelos professores 

das escolas públicas de Pato Branco (PR).  

A inserção das crianças surdas na escola regular vem se concretizando no 

cenário educacional brasileiro e desafiando as escolas e seus professores a se 

adequarem à nova realidade, pois estar e aprender na escola é um direito de todos. 

Entende-se que a capacitação de professores para surdos pode contribuir para o 

desenvolvimento social, exercício da cidadania e concretização da educação como 

direito de todos, mas também precisa estar articulada com a realidade local.  

Os dados produzidos durante a pesquisa mostraram que há interesse da rede 

municipal em qualificar seus professores para o exercício da docência com surdos, 

haja vista que não mediram esforços para a realização desta pesquisa e formação de 

seus professores. Esse interesse ficou claro não somente no momento da 

apresentação da proposta de pesquisa, mas especialmente ao longo do processo, 

quando alterações foram necessárias devido às restrições decorrentes da pandemia 

da Covid-19. 

Houve adesão imediata dos professores à participação na pesquisa e na 

formação, inclusive com números significativos de participantes que não possuem ou 

nunca exerceram  docência com surdos, mostrando que estão abertos a receber 

esses estudantes em suas salas de aula. 

A maioria dos professores participantes da pesquisa expressaram sentimento 

de frustração em relação à docência com alunos surdos e isso é atribuído 

principalmente às dificuldades de comunicação, o que está relacionado à falta de 
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satisfação do professor em relação ao baixo desempenho escolar desse aluno. Essa 

dificuldade, muitas vezes, restringe a interação direta com o estudante e delega ao 

intérprete a função de ensinar a criança surda, na contramão da legislação em vigor. 

Os professores participantes da pesquisa que têm ou já tiveram contato com 

aluno surdo utilizam materiais visuais e adaptados e contam com a presença do 

profissional bilíngue em sala de aula. Evidenciam entender a importância do 

bilinguismo, mesmo a maioria não tendo conhecimento. 

A proposta de formação docente entre Libras e Português: O Bilinguismo em 

Ação está intimamente atrelada às demandas apontadas pelos participantes da 

pesquisa que mencionaram alguns pontos que deverão ser trabalhados como: Libras, 

a comunicação no contexto escolar intencionando a inclusão do aluno surdo; 

metodologias específicas a serem trabalhadas com o aluno surdo; além de um 

vocabulário adequado pensando no contexto escolar. 

Em relação à pergunta de pesquisa inicial e os objetivos específicos, acredita-

se que este estudo atingiu seus propósitos.  

O primeiro objetivo específico levou ao conhecimento sobre a legislação 

brasileira em vigor e as atuais políticas públicas que tratam sobre a inclusão e 

educação de surdos, momento em que se destacaram algumas normas como a Lei 

n.º 10.436/2002, que regulamenta a Língua Brasileira de Sinais; a Lei n.º 11.502/2007, 

que atribuiu à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) a responsabilidade pela formação de professores da educação básica, uma 

prioridade do Ministério da Educação; a Lei n.º 12.796/2013, que promoveu alterações 

na LDB, propondo por meio do novo texto concepções, valores e finalidades para a 

educação brasileira, proporcionando melhores condições para a inclusão, além de ser 

um espaço para a inovação com a educação a distância. A lei concebeu um importante 

instrumento de concretização dos direitos educacionais, dentre outras analisadas no 

decorrer do estudo. 

No segundo objetivo específico, levantou-se as demandas formativas de 

docentes que atuam na educação básica da rede municipal de Pato Branco que 

atendem alunos surdos matriculados no ensino fundamental, possibilitando elaborar 

uma proposta de formação continuada que considere tais demandas e as normativas 

legais vigentes.  

E, por fim, no terceiro objetivo específico, teve-se a oportunidade de envolver 

os professores da rede pública do município de Pato Branco na construção de uma 
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Proposta formativa para prática do Letramento com estudantes surdos, considerando 

as demandas desses profissionais. 

Os dados aqui apresentados sinalizam a necessidade de formação continuada 

para os professores na docência com estudantes surdos. Contudo, destaca-se a 

relevância de que tais formações dialoguem e contemplem os atuais desafios legais, 

mas também considerem as especificidades locais. Certamente este estudo não se 

encerra por aqui, uma vez que a realidade está em constante mudança e novos 

desafios inclusivos são continuamente lançados nos tempos e espaços das escolas. 

Todavia, essa discussão pode desafiar outras redes de ensino a refletir sobre os 

processos inclusivos e a escutar as demandas de seus professores naquilo que trata 

sobre a docência com surdos. 
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APÊNDICE A – CARTA-CONVITE 

 

 

Caro/a Professor/a, 

 

Você está sendo convidado/a para participar de uma formação para docência 

com estudantes surdos que será ofertada pela mestranda Luciana Bica. A formação 

está vinculada à pesquisa de mestrado do PPGEB da Uniarp, com apoio da SME de 

Pato Branco.  

A formação será gratuita abarcando uma carga horária de 20h. para os 

participantes e certificada pela SME de Pato Branco para aqueles que concluírem com 

75% de frequência. O local será definido posteriormente pela SME. A inscrição se 

efetivará mediante o preenchimento e envio da ficha de inscrição, em anexo, e 

devolução do questionário que segue por intermédio do e-mail: 

luciannabicca@gmail.com. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

Caro/a Professor/a, 

 

Você está sendo convidado/a para participar de uma formação para docência 

com estudantes surdos que será ofertada pela mestranda Luciana Bica. A formação 

está vinculada à pesquisa de mestrado do PPGEB da Uniarp, com apoio da SME de 

Pato Branco.  

A formação será gratuita abarcando uma carga horária de 20h. para os 

participantes e certificada pela SME de Pato Branco para aqueles que concluírem com 

75% de frequência. O local será definido posteriormente pela SME. A inscrição se 

efetivará mediante o preenchimento e envio da ficha de inscrição, em anexo, e 

devolução do questionário que segue por intermédio do e-mail: 

luciannabicca@gmail.com. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇAO 

NOME: 

E-mail para contato:  

WhatsApp:  

IDADE: 

SEXO: 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

(   ) GRADUAÇÃO EM ___________________________ 

(   ) ESPECIALIZAÇÃO EM ________________________ 

(   ) MESTRADO EM _____________________________ 

 

Questões: 

 

1. Quanto tempo atua como professor/a no ensino fundamental da rede municipal 

de ensino da cidade de Pato Branco? 

2. Como se sente em trabalhar com alunos/as surdos/as? De que modo se 

comunica com eles/elas? 
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3. Conhece a legislação brasileira que ampara a educação de surdos? Quais os 

documentos legais que conhece? 

4. Você compreende Libras? Sinaliza em Libras?  

5. Como você ensina o/a aluno/a surdo/a? Utiliza metodologias e ou materiais 

diferenciados? Quais? 

6. Você já ouviu falar na proposta bilíngue? O que sabe sobre o bilinguismo? 

7. Quais os desafios que enfrenta na docência com aluno/a surdo/a no dia a dia 

da escola? 

8. Você se sente satisfeito/a com o desempenho escolar de seus alunos/as 

surdos/as? 

9. Você já participou de alguma formação em Libras? Qual a carga horária e os 

conteúdos que foram trabalhados? Caso não tenha participado, tem interesse 

em participar de uma formação nessa área? 

10. Enumere aquilo que você gostaria (precisa) aprender sobre a prática com 

estudantes surdos na escola regular. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título do Projeto: EDUCAÇÃO BILÍNGUE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PARA SURDOS DA REDE MUNICIPAL DE PATO BRANCO. 

Pesquisador para contato/fone: Luciana de Freitas Bica - (46) 98827-8301. 

Endereço de contato (Institucional): R. Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Fraron, 

Pato Branco – PR, CEP 85503-378. 

 

Convidamos ....................................................................R.G....................... a participar 

da 1ª etapa dessa pesquisa sobre “EDUCAÇÃO BILÍNGUE NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PARA SURDOS DA REDE MUNICIPAL DE PATO BRANCO.’’ 

O trabalho tem por objetivo geral construir uma proposta de formação continuada de 

professores para alfabetização de alunos surdos em uma perspectiva bilíngue, em 

consonância com as normativas legais para educação de surdos e com as demandas 

apontadas pelos professores das escolas públicas de Pato Branco. E como objetivos 

específicos: conhecer a legislação brasileira em vigor e as atuais políticas públicas 

que tratam sobre a inclusão e educação de surdos; levantar demandas formativas de 

docentes que atuam na educação básica da rede municipal de Pato Branco que 

atendem alunos surdos matriculados no ensino fundamental I; envolver os professores 

da rede pública do município de Pato Branco na construção de uma Proposta 

formativa para alfabetização bilíngue de estudantes surdos, considerando suas 

próprias demandas. 

O interesse pela educação bilíngue e formação dos professores surgiu principalmente 

pela trajetória de nove anos dessa pesquisadora como intérprete e psicóloga bilíngue 

pela observação e pela percepção da necessidade de aprofundar conhecimentos e 

construir novos saberes sobre a inclusão na rede regular de ensino e, em especial, 

em estabelecer bases da prática docente e inclusão efetiva do aluno incluso. Desse 

modo, a capacitação de professores para surdos pode contribuir para o 

desenvolvimento social, exercício da cidadania, concretização da educação como 

direito de todos. A inclusão na escola é imprescindível para a inclusão social do aluno 

surdo. 

Nosso foco de atenção é o bilinguismo para os surdos, e esse processo é um grande 

desafio, haja vista a necessidade de preparação dos profissionais envolvidos nessa 

área.  

As atuais políticas públicas são insuficientes para apoiar as escolas nos processos 

inclusivos e isso abarca não somente a precariedade de recursos físicos e materiais, 

mas também a formação de professores. Os currículos dos cursos de graduação não 
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têm dado conta da formação inicial de professores para atuar na educação de surdos, 

de modo que há necessidade de investir na formação continuada de professores na 

perspectiva bilíngue. 

Se ocorrer algum tipo de transtorno, decorrente de sua participação nesta pesquisa, 

eu, pesquisadora, providenciarei acompanhamento e assistência imediata, integral e 

gratuita. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua 

participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma da Lei, o direito de solicitar a 

respectiva indenização. Também você poderá a qualquer momento desistir de 

participar da pesquisa sem qualquer prejuízo. Para que isso ocorra, basta informar, 

por qualquer meio que lhe seja possível, que deseja deixar de participar da pesquisa 

e qualquer informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que 

serão utilizados na avaliação dos resultados. 

Você não receberá e não pagará nenhum valor para participar deste estudo, mas terá 

direito ao ressarcimento de despesas decorrentes de sua participação. 

Eu, pesquisadora, garanto sua privacidade e o sigilo de sua participação na pesquisa 

e de futura publicação dos resultados. O seu nome, endereço, local onde trabalha 

(escola) nunca serão associados aos resultados desta pesquisa, exceto quando você 

desejar e consentir. Nesse caso, você deverá assinar um segundo termo, que deverá 

ser apresentado separadamente deste.  

As informações que você fornecer serão utilizadas exclusivamente nesta pesquisa. 

Caso as informações fornecidas e obtidas com este consentimento sejam 

consideradas úteis para outros estudos, você será procurado para autorizar 

novamente o uso.  

Este documento será enviado para o e-mail que descrever abaixo com suas 

respostas, representando a segunda via. Sugerimos que guarde a sua via de modo 

seguro. Além disso, caso deseje, garantimos o acesso aos resultados da pesquisa. 

Caso você precise, tenha dúvidas e se sentir desconfortável em procurar a 

pesquisadora, você poderá procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da UNIDEP (CEP-UNIDEP), de segunda a sexta-feira, no horário 

de 08h00 as 17h30min, na sala do CEP, situado na rua Benjamin Borges do Santos, 

1100, bloco N, sala 16B, Pato Branco (PR). Caso prefira, você poderá entrar em 

contato via internet pelo e-mail: cep@unidep.edu.br ou pelo telefone do CEP que é 

(46) 3220-3103. 

A sua participação nesta pesquisa consistirá em responder ao questionário que será 

enviado por e-mail pela coordenação de educação da Prefeitura de Pato Branco, e 

após responder deverá retornar o questionário para a pessoa que o enviou. 

Ao participar desta pesquisa, estará contribuindo para a elaboração de um roteiro de 

formação de professores para o ensino bilíngue de surdos na cidade Pato Branco 

(PR). 

mailto:cep@unidep.edu.br
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Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados neste 

documento.  

  

Nome do participante de pesquisa ou 
responsável:_______________________________________. 

 

 

Assinatura:__________________________________________________________. 

 

E-mail:___________________________________________________________. 

 

Eu, .............................................................................., declaro que forneci todas as 

informações sobre este projeto de pesquisa ao participante (e/ou responsável). 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador 

 

 

Pato Branco______ de _____________ 20____. 

 

 

 


