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“[...] os outros escutam, não eu. Mas tenho meus olhos, eles 

observam ainda melhor que os seus, forçosamente.  

Tenho minhas mãos que falam. Um cérebro que organiza as 

informações, à minha maneira, segundo minhas necessidades. 

Não chamarei de imperfeitos a vocês, os ouvintes. Aliás, não 

permitiria tal coisa. Ao contrário, quero a união das duas 

comunidades, no respeito. Dou-lhes o meu, quero o de vocês.” 

Emmanuelle Laborit,1994. 
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RESUMO  

 

          Esta dissertação, cujo título é Pedagogia do Surdo: formação continuada para 

Surdos Instrutores e Professores da Língua Brasileira de Sinais – Libras, como foco 

de pesquisa alternativa para a constituição da Libras, por extenso, como área 

curricular, tem como objetivo geral identificar a metodologia e a didática adotadas por 

instrutores e professores surdos no ensino da Libras como primeira e segunda língua. 

 Abarca duas experiências relevantes: a primeira pessoal, da autora Surda, 

pertencente à Comunidade Surda, onde fluem a Língua de Sinais e a Cultura Surda, 

que favorecem a formação identitária do sujeito Surdo; a segunda profissional, como 

professora de Surdos e não surdos, buscando compreender a formação de instrutores 

e de professores Surdos. 

          Utiliza como base teórica autores relacionados à educação de Surdos, tais 

como: Skliar, Campello, Reis, Quadros e outros, verifica como os profissionais Surdos 

são vistos perante o currículo escolar, como podem provocar mudanças em sua 

formação acadêmica e contribuir na inovação metodológica e didática no ensino da 

Libras como primeira e segunda língua. 

          Aponta possibilidades e caminhos para a construção de um currículo que 

contemple as visões dos demais envolvidos na Educação de Surdos, possibilitando 

que percebam a importância do trabalho elaborado no ensino da Libras, como primeira 

e segunda língua. 

 

Palavras-chave: Língua de Sinais. Cultura Surda. Formação de Instrutores. Currículo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OLIVEIRA, Priscilla Roberta Gaspar. Pedagogia do Surdo: formação continuada 

para Surdos Instrutores e Professores da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

[dissertação]. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation, entitled Deaf Pedagogy: continuing education for Deaf Instructors 

and Teachers of the Brazilian Sign Language – “Libras”, which focuses on an 

alternative research for the constitution of Libras, in full, as a curricular area, has as a 

general objective to identify the methodology and the didactics adopted by Deaf 

instructors and teachers in teaching Libras as first and second language.  

This study, here it involves two parts: the first part is the experience lived by the 

author since she, herself, is deaf and a member of the deaf community, where the deaf 

sign language and culture flow, leading to the identity formation of the deaf; the second 

part as a Deaf and Listening teacher, aiming at understanding the formation of deaf 

instructors and teachers. 

           Founded on theoretical basis authors were involved in Deaf Education, such as: 

Skliar, Campello, Reis, Quadros and others, and have proved how Deaf professionals 

are seen before the school curriculum; There is no record in practice about how to 

interfere in a change concerning their academic development and how to collaborate 

in methodological and didactic innovation in teaching Libras as first and second 

language. 

          As a research methodology, deaf instructors are the main subject of this 

dissertation in order to guarantee a real mapping of conceptions, formation and 

meanings of teaching. 

         Therefore, as a result in construction, this work has the purpose to point out 

possibilities and paths for the construction of a curriculum that can create new views 

from the others involved in the Education of the Deaf, making them realize the 

importance of the work developed in the teaching of Libras, as first and second 

language. 

 

Keywords: Sign Language. Deaf Culture. Instructor Training. Curriculum. 
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Introdução 

Apresentar a minha dissertação significa destacar a minha posição histórica, 

social, política e educacional como pesquisadora Surda. Mais do que isso, explicita 

minha identidade como pessoa Surda, com o S maiúsculo (Skliar, 1998), meu 

posicionamento social e político na Comunidade Surda, na Capital de São Paulo, e 

minha visão sobre a concepção educacional neste estudo. Deste modo, conto a 

trajetória de minha infância com família surda e minha vivência na escola regular 

desde a educação infantil até o ensino superior em meio a muitas pessoas não surdas, 

acrescentando minha atuação como militante na comunidade Surda, minha profissão 

como pedagoga de duas escolas para Surdos e como professora de Libras em 

diferentes níveis de ensino, para Surdos e não surdos. Ressalto que tive a experiência 

de desenvolver o domínio de duas línguas, simultaneamente. As duas línguas são: 

minha primeira língua adquirida, a língua brasileira de sinais, e minha segunda língua 

aprendida, a modalidade escrita da língua portuguesa.   

No ano de 1998 optei por cursar Pedagogia na PUC-SP, devido ao surgimento 

de nova filosofia educacional: Educação Bilíngue para Surdos, o ensino das duas 

línguas, a Libras, como primeira língua – L1, e a Língua Portuguesa, como segunda 

língua – L2, na modalidade escrita. O meu sonho era ensinar todas as pessoas Surdas 

e não surdas a aprender as duas línguas, para que esses dois mundos pudessem se 

comunicar plenamente nos mais diversos contextos sociais. É relevante mencionar 

que as pessoas não surdas são as que não fazem parte da Comunidade Surda, não 

compartilham de sua cultura ou forma de comunicação, pois utilizam o canal auditivo 

para ouvir sons e se expressam oralmente, por isso, as denomino “pessoas não 

surdas”. No entanto, meu sonho estava longe da realidade, percebia em sala de aula 

durante o curso de Pedagogia, que os professores não possuíam conhecimentos de 

como lidar com pessoas Surdas ou sobre os aspectos culturais dessa comunidade 

linguística para incentivar os futuros professores Surdos em sua atuação como 

profissionais nativos da língua de sinais, sua língua natural, tanto em escolas para 

Surdos quanto nos cursos de Libras oferecidos em diversas instituições. Essa 

situação me motivou a aprofundar meus estudos com o objetivo de propor novas 

metodologias e didáticas no ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras – como 

primeira e segunda língua, para surdos e ouvintes. 
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No ano de 1999 fui convidada pela regional paulistana da Federação Nacional 

de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS/SP, para realizar o curso de 

formação de instrutores de Libras. A FENEIS é uma entidade filantrópica, sem fins 

lucrativos, que tem como seu objetivo a luta pelos direitos linguísticos e sociais da 

comunidade Surda nas políticas voltadas para educação, cultura, saúde e assistência 

social. Nesta época, os cursos eram ministrados por pessoas Surdas que não tinham 

formação de nível superior e, muito menos, o preparo metodológico e didático 

adequado para elaboração de tais cursos. 

Cabe lembrar que, desde sua fundação, em 1987, a FENEIS tinha como maior 

objetivo a luta pela divulgação e defesa da Libras, em prol dos direitos linguísticos e 

sociais das pessoas com deficiência auditiva e Surdas. Seu propósito era mostrar à 

sociedade majoritária a realidade dessa “minoria linguística, que há séculos vem 

lutando pelo seu espaço e o reconhecimento de direitos que lhe são inerentes” 

(FENEIS, 2010b, s/p.). 

No ano de 2001, devido a seu reconhecimento internacional como instituição 

pioneira na divulgação da língua e cultura dos Surdos no Brasil, e ainda à sua vasta 

experiência no oferecimento dos cursos de Libras para alunos não surdos, a FENEIS 

foi convidada pelo então Ministério da Educação – MEC, para constituir uma parceria 

na realização do curso de formação de instrutores da Libras, com o apoio de uma 

equipe de pedagogos e linguistas, buscando aprimorar o material pedagógico. Foi 

neste contexto histórico que realizei o meu primeiro curso de formação de Instrutores 

de Libras, o nível Básico, certificada como Agente Multiplicadora de Libras pela 

Universidade Federal de Brasília – UNB, no Distrito Federal. 

Em 2002, cursei a formação de Instrutores de Libras de nível Intermediário, na 

FENEIS/SP. No ano seguinte, concluí o nível Avançado do curso, sentia-me 

insatisfeita, pois os instrutores Surdos mais experientes não tinham formação 

acadêmica para o ensino de língua e sequer conhecimentos básicos sobre 

metodologia e didática de ensino da língua de sinais como primeira língua para 

pessoas Surdas e como segunda língua para pessoas não surdas.  

Ao longo desta trajetória profissional, ministrando cursos de Libras para 

diversas turmas de alunos não surdos, me deparei com muitos materiais pedagógicos 

descontextualizados para o ensino adequado da língua visual e que não respeitavam 

a estrutura gramatical da Libras, seguindo a sintaxe da Língua Portuguesa.  
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Em 2006, ingressei em uma segunda graduação, desta vez Letras/Libras, 

promovida pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, em parceria com o 

MEC, e minhas percepções foram reafirmadas, as disciplinas do curso me mostravam 

que devido serem línguas distintas (visual/gestual e oral/auditiva), o material deveria 

ser desenvolvido de maneira autônoma, desvinculando as duas línguas.  

É relevante lembrar que nos anos anteriores a 2000, a Libras não era disciplina 

obrigatória nas escolas para Surdos ou nas instituições de ensino superior. A 

regulamentação da lei nº 10.436/2002, através do decreto nº 5.626/2005, 

proporcionou uma revisão nos estudos e procedimentos a respeito do ensino da Libras 

no contexto educacional de nosso país. Dois novos profissionais surgiram no cenário 

educacional: o professor e o intérprete de Libras, figuras importantes para os alunos 

Surdos e não surdos. 

Frente a itens específicos da legislação, os estudos sobre a Libras reconhecem 

a necessidade de alunos Surdos aprenderem essa língua nos mais diversos contextos 

de suas vidas, dentre eles, em sua vida escolar. Entretanto, ainda não há mudanças 

curriculares significativas na educação infantil ou no ensino fundamental I e II nas 

escolas para Surdos. A Libras ainda é uma disciplina à parte da grade curricular na 

maioria das escolas e, muitas vezes, é compreendida como instrumento de 

comunicação entre Surdos e não surdos, quando na realidade, a língua de sinais é a 

língua por meio da qual as identidades Surdas são constituídas e a cultura surda se 

manifesta.  

Buscando cumprir a legislação, os gestores das instituições públicas e privadas 

iniciaram uma busca desenfreada por instrutores e professores surdos que 

ensinassem Libras. Estes profissionais foram contratados com dupla função: ensinar 

a Libras como L1 para os alunos Surdos e como L2 para os alunos não surdos, em 

especial os professores não surdos, com vistas à formação de profissionais bilíngues.  

Ao refletir sobre as legislações e currículos de escolas de Surdos, de modo a 

articular com minhas experiências profissionais, evidenciou-se a relevância científica 

e social desta pesquisa, pautada nas seguintes questões relativas ao ensino da Libras 

como primeira e segunda língua: O que ensinar nas aulas de Libras? Como trabalhar 

com alunos com experiências de vida tão diversas? Como ensinar os sinais e a 

gramática? Quais materiais de Libras estão disponíveis? Como avaliar os alunos? 
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Para ensinar é preciso perceber a maneira como cada indivíduo e grupo se 

relaciona com o conhecimento e o ato criativo. O conhecimento é um conjunto de 

artes, técnicas e vivências. Há sempre intrínseca relação entre quem ensina e o que 

ensina e o professor Surdo organiza os conhecimentos a partir de sua visualidade. 

A intencionalidade – objetivos claros, reciprocidade – o envolvimento dos 

alunos e dos professores com os conteúdos pedagógicos desenvolvidos, e a 

mediação dos significados – como os alunos constroem e internalizam significados, 

exigem criatividade na composição dos elementos de uma aula visual, determinantes 

para o processo de aprendizagem dos alunos surdos e não surdos (QUADROS, 

2007). 

Portanto, métodos não são apenas um conjunto de técnicas a serem aplicadas, 

envolvem muitos outros aspectos, dentre eles a criatividade, que tem por base uma 

forma de apreender a realidade e está vinculada com as necessidades de cada sujeito 

e sua cultura. 

          Assim, foi preciso compreender de maneira crítica o trabalho que o currículo 

propõe, partindo dos estudos e discussões da disciplina Teoria de Currículo, 

ministrada pelo Profa. Dra. Mére Abramowicz, por meio de vários autores.  

Esta dissertação pretende buscar alternativas para a constituição da Libras 

como área curricular, tem como objetivo geral identificar a metodologia e didática 

adotadas por instrutores e professores surdos no ensino da Libras como primeira e 

segunda língua. 

No tocante à formação docente atual, percebe-se que esta deve visar a 

construção de uma identidade profissional, que contemple o planejamento, as teorias, 

as atividades práticas e um currículo que possibilite a construção da autonomia e da 

inovação, nesse sentido, o eixo dessa formação é o trabalho pedagógico 

compreendido como ato educativo intencional que, além de desenvolver 

competências e habilidades, considera também o desenvolvimento da criatividade, da 

intencionalidade e da autonomia, baseadas em vários conteúdos que levam à 

reflexão. 

Como afirma Nóvoa (1992), a formação do professor deve vislumbrar um 

trabalho de flexibilidade crítica, embasado na construção contínua de uma identidade 

pessoal. Nesse sentido, proporcionar a formação destes profissionais de forma 
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qualitativa é essencial para a realização práticas pedagógicas comprometidas e 

reflexivas. 

É preciso considerarmos a questão da formação dos instrutores e professores 

não apenas como uma questão científica ou acadêmica, mas, sobretudo, como uma 

questão social e política. Implica considerarmos a estrutura social e o momento 

histórico, uma vez que o desenvolvimento da identidade do indivíduo é determinado 

pelas condições históricas, sociais, materiais, dadas e incluídas também as condições 

do próprio sujeito. 

Nos âmbitos sociais e educacionais tem-se observado ações que visam uma 

revolução no modo de pensar e perceber as pessoas Surdas, na medida em que estas 

se desenvolvem. Tais dimensões tornam-se cada vez mais complexas, necessitando 

de mais discussões e estudos que fomentem uma tomada de decisões acerca do 

papel da pessoa surda no mundo profissional. 

A formação de instrutores, de modo geral, tem assumido posição de destaque 

nas discussões políticas e tem sido objeto de diversas pesquisas. Neste sentido, é 

inevitável nos questionarmos sobre se no atual momento histórico, social, educacional 

e político, a formação de instrutores surdos tem proporcionado embasamentos 

teóricos e práticos para o efetivo exercício de suas funções. 

Como as pessoas surdas usam uma língua que é visual/gestual, vivenciam o 

mundo por meio de experiências visuais e possuem peculiaridades linguísticas, uma 

cultura e uma identidade surda, e necessitam de profissionais tradutores e intérpretes 

de Libras para mediar a comunicação com os não surdos, muitos são os 

questionamentos que surgem sobre seu processo formativo, no que se refere ao 

currículo e ao respeito às diferenças. 

Entende-se que esta pesquisa é relevante para especificar a função do instrutor 

e do professor Surdo no contexto escolar, na medida em que assume o compromisso 

de refletir sobre como ocorre o processo de concepção de ensino de língua, que 

carece de referências claras em termos de enfoque metodológico mais adequado. A 

metodologia de ensino da Libras precisa estar alinhada às diferenças produzidas 

nestes diferentes espaços que possibilitam a aprendizagem dos alunos Surdos e dos 

não surdos, considerando que os instrutores e professores Surdos trazem consigo 

considerável conhecimento linguístico, que favorece a constituição dos alunos 

enquanto sujeitos sociais críticos. 
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Esta dissertação nos conduz ao desenvolvimento de reflexão para 

relacionarmos o ensino de L1 e L2 quando tratamos de instrutores Surdos como 

usuários nativos da língua de sinais. Estudos sobre a língua, identidade e cultura 

podem subsidiar discussões sobre o currículo atual e as mudanças que se fazem 

necessárias na busca de um ensino de qualidade que reconheça e valorize a Libras 

como língua natural dos Surdos. 

Diante das dificuldades encontradas no ensino da Libras, tanto como L1 para 

alunos Surdos quanto como L2 para alunos não surdos, elencamos abaixo algumas 

constatações que justificam a proposta deste estudo: 

- Baixo número de instrutores Surdos com a escolaridade exigida para a função 

de professor – Letras/Libras, reflexo de uma educação equivocada a que os Surdos 

estiveram expostos, dificultando seu acesso à educação superior, para ministrarem 

aulas nos cursos de Libras para alunos não surdos; 

- Baixo número de professores Surdos com a formação de Pedagogia para 

exercerem a função de professor na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, 

tanto nas escolas bilíngues para Surdos quanto nas escolas inclusivas; 

- Grande parte dos Surdos que ensinam a Libras não possuem base 

pedagógica para o ensino da L1, geralmente sua formação foi realizada junto às 

instituições com foco no ensino da L2 para alunos não surdos; 

- O status da Libras e o espaço que ela ocupa nas escolas, seja na escola 

bilíngue para Surdos seja na escola inclusiva, ainda não tem contornos nítidos, 

gerando insegurança aos instrutores e professores Surdos; 

- A inexistência de um currículo da Libras como L1 para os alunos Surdos nas 

escolas. A ausência deste currículo leva os instrutores e professores Surdos a usarem 

os objetivos, conteúdos e metodologias com base nos cursos para alunos não surdos, 

como estratégias de ensino de L2 para os alunos Surdos; 

- Falta de material didático em Libras; 

- Conhecimento insuficiente das regras estruturais gramaticais da Libras, em 

seus múltiplos aspectos; 

- A crença, ainda bastante forte, de que basta ser surdo e saber a língua de 

sinais para estar apto a ensiná-la como L1 e L2. 

As problemáticas acima expostas e outras tão importantes quanto essas 

apontam um longo caminho ainda a ser percorrido para realizarmos plenamente o 
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ensino da Libras como L1 e L2, proporcionando algumas respostas a tantos 

questionamentos dos instrutores e professores Surdos a respeito de sua prática 

pedagógica. 

A base teórica da pesquisa se reporta a obras cuja fundamentação viabilizará 

a discussão do problema proposto, tendo em vista o objetivo central deste estudo, 

além da legislação que versa sobre o tema, alguns autores, que constituem 

referências que alicerçam a base conceitual deste trabalho e a discussão de questões 

consideradas relevantes no contexto educacional brasileiro serão considerados para 

pautar a interpretação sobre a realidade histórica, social e política do ser Surdo, da 

Cultura Surda e da Língua Brasileira de Sinais. Dentre os autores que embasarão 

essa discussão, destacamos: Moura (2000), Pereira et al (2011), Quadros (2004), Sá 

(2006), Skliar (1999; 2005) e Strobel (2008). 

Todos eles afirmam que tanto a língua de sinais quanto a língua portuguesa, 

são duas línguas distintas, não competem, não se ameaçam e gozam do mesmo 

status linguístico. A língua de sinais como L1 dos Surdos, é a língua de identificação, 

de instrução e de comunicação. A língua portuguesa, na modalidade escrita, como L2, 

traz a possibilidade de o Surdo ter acesso à informação, conhecimento e cultura, tanto 

da comunidade Surda como da majoritária não surda. 

Diante do contexto delineado com respaldo dos fundamentos teóricos 

selecionados para esta pesquisa torna-se imprescindível conhecer as atuações dos 

instrutores em locais diversos, como nas escolas bilíngues para Surdos ou nas 

escolas inclusivas, nos cursos livres de Libras ou nos cursos de educação superior 

que exigem o ensino da Libras como disciplina obrigatória. Para tanto, será 

apresentado um diagnóstico sobre as concepções metodológicas e didáticas 

norteadoras das atividades de ensino da Libras, focalizando o objetivo da pesquisa. 

As Considerações serão entendidas não em caráter conclusivo, mas como 

parte geradora da proposição de novos olhares e instigação à realização de novas 

pesquisas, frente ao problema motivador deste projeto.  
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CAPÍTULO 1 – O meu Ser Surdo: língua, cultura e identidade 

Antes da pesquisadora, quero me apresentar como pessoa Surda, com 

identidade fortemente construída através da Língua de Sinais e Cultura Visual, 

mergulhando nas filosofias educacionais dos Surdos no Brasil.  

Componho a segunda geração de uma família Surda, que conta com três 

gerações e vinte e oito membros Surdos. O meu pai, Sr. Roberto Amaral Gaspar, já 

falecido, era o filho caçula de pais que eram primos de primeiro grau, nasceu surdo, e 

tinha mais dois irmãos Surdos. Minha mãe, Sra. Silvia Sabanovaite, filha mais velha 

dos pais que nunca tiveram ligação genética de pessoas Surdas, nasceu ouvinte e 

perdeu a audição com quatro anos de idade, devido a uma forte inflamação na 

garganta e nos ouvidos, quando precisou tomar antibióticos que afetaram a sua 

audição, ela tem um irmão caçula que nasceu surdo, até hoje não encontramos 

nenhuma explicação sobre a surdez do lado da família materna. 

A minha vida iniciou-se no dia 20 de maio de 1978, aqui em São Paulo. Minha 

surdez foi diagnosticada com um ano de idade, pelo Dr. Orozimbo Alves Costa Filho, 

médico e professor da PUCSP. Ele orientou minha família a me encaminhar a uma 

escola especializada e começar a usar aparelhos auditivos. Porém, desde o meu 

nascimento até um ano e dez meses, só me comunicava com os meus pais Surdos 

através da Libras – Língua Brasileira de Sinais. 

Fui levada por minha avó materna, para a realização de terapia fonoaudiológica 

porque era necessário treinar a fala o mais cedo possível para possibilitar a 

compreensão da comunicação oral. Essa era uma das teorias adotadas pelos 

profissionais que acreditavam na Filosofia Educacional Oralista, naquela época. 

A filosofia educacional oralista tinha como propósito erradicar a surdez, fazendo 

o Surdo se integrar na sociedade ouvinte por meio do desenvolvimento da língua oral. 

Isto é, desenvolver a “fala” do Surdo, normalizando-o para ser igualado a uma pessoa 

não surda. Como aponta Goldfeld, “o Oralismo pretende fazer uma reabilitação do 

Surdo, no entendimento de que o normal é não surdez” (1997, p.31). 
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Esta filosofia utiliza diferentes metodologias que trabalham a oralidade e se 

baseiam em diferentes pressupostos teóricos, porém a principal base é de que a 

língua oral é a única forma ideal de comunicação para o Surdo. É avessa à língua de 

sinais. 

Na perspectiva da filosofia oralista, a pessoa surda é submetida a um processo 

de reabilitação, por meio de estimulação auditiva, que consiste em aproveitar os 

resíduos auditivos que os surdos possuem. Esta reabilitação deve ser iniciada 

precocemente, dura em torno de dez anos e depende das características individuais 

da pessoa surda como, por exemplo, perda auditiva parcial com bom resíduo auditivo 

e a participação ativa da família no processo de reabilitação. O trabalho é direcionado 

para possibilitar o domínio das regras gramaticais da língua portuguesa, oralmente. 

Para compreender melhor as filosofias educacionais dos Surdos no Brasil, é 

necessário aproximar-se da história antes das filosofias educacionais e de como o 

sujeito surdo foi tratado ao longo do tempo. 

Na Antiguidade, a visão sobre o Surdo era a de que nunca poderia ser educado. 

Depois de algum tempo, era visto como coitado, castigado por deuses ou enfeitiçado; 

ou ainda de forma mais desprezível, era abandonado ou até sacrificado. 

Em Esparta e Roma, onde idolatravam o espírito guerreiro que possuía a 

perfeição física, havia sacrifícios para aqueles que nasciam ‘anormais’, ou seja, com 

algum tipo de deficiência física ou mental. O surdo era sempre descoberto depois de 

alguns anos de vida e era estereotipado como: anormal, isolado, preso, improdutivo 

ou inútil. 

No século XVI, na Modernidade, surgiram os primeiros educadores de Surdos. 

O monge beneditino espanhol Pedro Ponce de Leon (1520-1548) foi um importante 

educador, além de ter fundado uma escola para Surdos. Utilizava a datilologia – 

representação manual das letras do alfabeto, junto com outras metodologias de 

ensino como, a escrita e a oralização.  

Esta preocupação educacional de Surdos deu lugar às aparições de 
numerosos professores que desenvolveram, simultaneamente, seus 
trabalhos com os sujeitos surdos e de maneira independente, em 
diferentes lugares da Europa. Havia professores que se abocavam na 
tarefa de comprovar a veracidade da aprendizagem dos sujeitos ao 
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usar a língua de sinais e o alfabeto manual e em muitos lugares havia 
professores surdos (STROBEL, 2006, p. 248). 

O século XVIII foi considerado um período favorável na educação surda devido 

ao número crescente de escolas para Surdos e a difusão do ensino das línguas de 

sinais. Os surdos podiam aprender e dominar diversos assuntos, bem como exercer 

várias profissões. Destacou-se na época, o abade francês Charles Michel de L’Epée 

(1750), que criou os “Sinais Metódicos”, uma combinação de língua de sinais com 

gramática sinalizada francesa, ele transformou sua casa em escola pública e 

acreditava que todos surdos deveriam ter acesso à educação. Tanto ele como o seu 

seguidor, Sicard, promulgavam que todas as pessoas Surdas deveriam ter o direito 

ao acesso na educação pública e gratuita. 

Paralelamente, na Alemanha, o alemão Samuel Heinick (1754) esboçou as 

primeiras noções da filosofia oralista, ele defendia que o ensino da língua oral, e a 

rejeição à língua de sinais, era a melhor forma de transformar o Surdo como sujeito 

‘normalizado’. Fundou a primeira escola pública para crianças surdas com filosofia 

educacional baseada no oralismo. 

No século XIX, em meados do ano 1817, nos Estados Unidos, Thomas Hopkins 

Gallaudet e Laurent Clerc estudam e misturam os sinais da língua de sinais francesa 

com a estrutura gramatical da língua francesa (língua oral), adaptando para o inglês. 

Assim surgiu a filosofia da Comunicação Total e, do ano de 1821 em diante, todas as 

escolas públicas estadunidenses passaram a utilizar a American Sign Language – 

ASL. Em 1864, foi fundada a primeira universidade nacional para Surdos, a Gallaudet 

University. 

A partir de 1860, apesar da difusão da língua de sinais, a filosofia educacional 

oralista ganhou força, devido aos avanços tecnológicos que apoiavam a facilitação na 

aprendizagem da fala das pessoas Surdas, o uso dos aparelhos auditivos. 

Ainda segundo Goldfeld (1997), o mais importante defensor do Oralismo foi 

Alexander Graham Bell, que exerceu grande influência no resultado da votação do 

Congresso Internacional de Educadores de Surdos, realizado em Milão, no ano de 

1880. 



20 

 

No Congresso, foi posto em votação o método mais adequado na educação 

dos Surdos. O Oralismo venceu e a língua de sinais foi oficialmente proibida. É 

relevante lembrar que o direito ao voto foi negado aos professores Surdos. Assim, 

conforme Nakagawa, “as propostas oralistas contaram com a chancela oficial do 

Congresso de Milão, fazendo de grande parte das escolas para surdos espaços de 

reabilitação, de ortopedia da fala, de normalização de indíviduos ‘anormais’” (2012, p. 

21). 

No início do século XX, a maior parte das escolas em todo o mundo deixa de 

usar as línguas de sinais. A oralização volta a ter o seu papel fundamental na filosofia 

educacional de surdos. Muitos surdos passavam a maior parte do seu tempo nas 

escolas recebendo treinamento oral, o ensino das disciplinas escolares era deixado 

em segundo plano, o que ocasionou significativa queda no nível intelectual desses 

alunos. 

O método Oralista, conforme nos elucida Capovilla, “objetivava levar o surdo a 

falar e a desenvolver competência linguística oral, o que lhe permitiria desenvolver-se 

emocional, social e cognitivamente do modo mais normal possível, integrando-se, 

como um membro produtivo, ao mundo dos ouvintes” (2000, p. 102). 

A perspectiva da Comunidade Surda sobre a filosofia oralista é diferente, e 

corroboramos as pesquisadoras Surdas Strobel e Perlin: 

Nenhum outro evento na história de surdos teve um impacto maior na 
educação de povos surdos como este que provocou uma turbulência 
séria na educação, que arrasou por mais de cem anos nos quais os 
sujeitos surdos ficaram subjugados às práticas ouvintistas, tendo que 
abandonar sua cultura, a sua identidade surda e se submeter a uma 
‘etnocêntria ouvintista’, tendo de imitá-los ( 2008, p. 6). 

Como resultado desta prática pedagógica, Sacks postula: 

[...] pagou-se um preço intolerável pela aquisição da fala. Os alunos 
surdos da década de 1850 que haviam passado pelo Asilo Hartford ou 
por outras escolas desse tipo tinham um alto nível de alfabetização e 
instrução – plenamente equiparável ao de seus equivalentes ouvintes. 
Hoje em dia, ocorre o inverso. O oralismo e a supressão da língua de 
sinais acarretaram uma deterioração marcante no aproveitamento 
educacional das crianças surdas e na instrução dos surdos em geral 
(2010, p. 35).   
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No entanto, em lugar de aceitar o óbvio, que as línguas de sinais eram 

necessárias no processo educacional dos Surdos e que sua falta acarretaria em déficit 

linguístico, preferiram o inverso. A respeito do oralismo, Capovilla discorre sobre o 

resultado: 

[...] foi observado um rebaixamento significativo no desenvolvimento 
cognitivo dos surdos. Infelizmente, no entanto, em vez de ser 
percebido como consequência do método, tal rebaixamento passou a 
ser usado como prova da importância da linguagem oral para o 
desenvolvimento cognitivo dos surdos (2000, p.102). 

A partir de 1960, o oralismo passou a perder força quando o William Stokoe 

publicou um artigo comprovando que a Língua de Sinais se constituía em uma língua 

com as mesmas características das línguas orais. Stokoe afirma que a língua de sinais 

americana é uma língua natural, completa e complexa, usada pela comunidade surda 

americana e que possuía aspectos linguísticos estruturais da linguagem humana.  A 

partir daí, surgiram outras pesquisas comprovando a importância da língua de sinais 

na vida das pessoas Surdas, bem como a insatisfação com a filosofia oralista. 

As décadas de 1980 e 1990 marcaram o surgimento da filosofia educacional 

bilíngue, que, a partir de então, espalhou-se pelo mundo. 

No Brasil, as três filosofias educacionais trouxeram fortes marcas para a 

Comunidade Surda. A educação formal de Surdos teve início em 1857, na época do 

Segundo Império, quando o Dom Pedro II trouxe o professor Surdo francês Ernest 

Huet. 

O Dom Pedro II tem um importante marco histórico inicial em nosso país. 

Segundo Strobel, “deduz-se que o imperador D. Pedro II se interessou pela educação 

de surdos devido ao seu genro, o Príncipe Luís Gastão de Orléans (o Conde d’Eu), 

marido de sua segunda filha, a princesa Isabel, ser parcialmente surdo” (2008, p. 89). 

Contudo, não há confirmação deste fato. 

Em 1855, o professor surdo francês Ernest Huet e sua esposa chegam ao Brasil 

como convidados do imperador D. Pedro II, para fundar a primeira escola para surdos, 

na cidade do Rio de Janeiro. A partir do dia 26 de setembro de 1857, foi criado o 

Instituto Imperial de Surdos-Mudos, que mais tarde passou a se chamar de Instituto 

Nacional de Educação de Surdos – INES. 
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É relevante lembrar que o INES era o ponto de referência dos professores de 

Surdos e dos próprios Surdos daquela época. Eles se comunicavam, através da língua 

de sinais francesa, trazida pelo professor surdo Huet, que a mesclava com os sinais 

utilizados pelos Surdos brasileiros. Esta mistura originou, algum tempo depois, a 

Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

Ao longo do percurso de quase dois séculos, o Instituto passou por muitas 

mudanças, a mais significativa delas ocorreu no ano de 1957, quando o termo “mudo” 

foi substituído por “educação”. Sinal da mudança de foco do privilégio da língua oral 

para a educação de surdos e a crescente valorização da língua de sinais. 

Pelo fato de ter sido a única instituição de educação de Surdos por muito tempo, 

o INES tornou-se uma referência para diversos assuntos relacionados à educação, 

profissionalização e socialização de surdos. Recebe alunos de todas as regiões do 

Brasil e do exterior. 

A língua de sinais praticada pelos alunos Surdos que viviam em regime de 

internato no Instituto, de forte influência francesa, em função da nacionalidade de 

Huet, foi difundida por todo Brasil pelos alunos que ao término do curso retornavam a 

seus estados de origem. Nas décadas finais do século XX, o Instituto oferecia, além 

da instrução literária, o ensino profissionalizante. A conclusão dos estudos estava 

condicionada à aprendizagem de um ofício. Os alunos frequentavam, de acordo com 

suas aptidões, oficinas de alfaiataria, sapataria, marcenaria, gráfica e artes plásticas. 

Às alunas, que frequentavam a instituição em regime de externato, eram oferecidas 

oficinais de bordado. 

Segundo Goldfeld (1997), o INES em 1911, seguindo a tendência mundial, 

passou a assumir a abordagem oralista, apesar da forte resistência dos alunos que 

continuavam a utilizar de forma proibida a língua de sinais nos corredores e pátios da 

escola. 

Além do INES, surge a segunda escola para surdos, por volta de abril de 1929, 

na cidade de Campinas, região metropolitana do estado de São Paulo. O Instituto 

Santa Teresinha foi fundado pelas Irmãs da Congregação de Nossa Senhora do 

Calvário. Teve como pioneiras duas religiosas francesas, Madre Luiza dos Anjos e 

Irmã Maria São João e duas brasileiras, Irmã Suzana Maria e Irmã Madalena da Cruz. 
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Em 18 de março de 1933, transferiu-se para São Paulo, funcionando 

inicialmente em prédios alugados. A partir de 1939, instalou-se em prédio próprio num 

terreno doado pelo médico otorrinolaringologista Dr. Otoni Rezende Barbosa, 

interessado na educação de Surdos. Não existia até então nenhuma escola particular 

para Surdos em São Paulo. Os anais da instituição mostram que as alunas vinham de 

diferentes regiões do país. 

Inicialmente a escola funcionou em regime de internato. O prédio foi construído 

em etapas graças aos apoios de poderes públicos, donativos de benfeitores, 

promoções e eventos diversos. A audácia das fundadoras e a fé inabalável desse 

pequeno grupo de educadoras permitiu que o estabelecimento se desenvolvesse 

rapidamente e se tornasse conhecido e respeitado pelas pessoas que o visitavam, 

admirando o trabalho e a dedicação das religiosas. 

Pela influência da educação francesa até a década de 1990, o Instituto adotou 

o método oral na educação dos surdos. Nas salas de aula eram instalados 

equipamentos destinados à reeducação auditiva. Todos os esforços se dirigiam para 

que a criança surda desenvolvesse a comunicação oral, a leitura labial aliada ao 

grande incentivo para o uso do aparelho auditivo. Nessa época, o instituto fez parte 

da aplicação do método SUVAG, no qual se enfatizava a função auditiva e a 

comunicação oral do aluno surdo. 

Em 1952, foi criada a A primeira escola pública para surdos foi inaugurada em 

1952, na cidade de São Paulo, no bairro Aclimação.  Francisco Vieira Fonseca, capitão 

do Exército, tinha três filhas surdas, fundou a escola com o intuito de facilitar a vida 

de suas filhas e de outras crianças surdas. O método adotado foi também o oralismo. 

Em 1954, os pais e amigos de crianças surdas, fundaram o Instituto 

Educacional São Paulo – IESP. Em oito anos, o IESP atingiu 150 alunos e tornou-se 

a primeira escola para surdos a oferecer o curso ginasial no Brasil. Nessa época, os 

alunos surdos desenvolviam a comunicação oral e a leitura labial aliada ao uso do 

aparelho auditivo. Mais tarde, em 1969, o Instituto foi doado à Fundação São Paulo e 

incorporado à PUCSP. 
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A partir de 1960, foram fundadas diversas escolas para Surdos em todo o 

território brasileiro, evitando que as crianças se distanciassem de seus familiares por 

longos períodos. 

O paradigma da educação de Surdos com o avanço da língua de sinais é 

modificado somente no final do século XX, devido ao elevado número de estudos 

linguísticos sobre as línguas de sinais iniciados por Stokoe, nos anos de 1960, como 

pontua Capovilla: “sob o impacto dessas pesquisas básicas sobre a língua de sinais 

americana, nos anos de 1970, a filosofia educacional oralista estrita cedeu à filosofia 

educacional da comunicação total” (2000, p.104). 

A língua falada e sinalizada concomitantemente, Comunicação Total, 

compreendida como aquela que busca todos os meios (mímica, pantomima, leitura 

labial e sinais) para o desenvolvimento da linguagem, tornando a língua falada mais 

compreensível ao surdo e auxiliando seu letramento se tornou, no início dos anos de 

1970, o método de excelência a ser adotado na educação para Surdos. Com o 

decorrer de sua disseminação, porém, se mostrou insuficiente uma vez que “nem os 

sinais nem as palavras faladas podiam ser compreendidos plenamente por si só” 

(CAPOVILLA, 2000, p.109). 

A Comunicação Total chegou ao Brasil no fim da década de 1970, segundo 

Ciccone (1996). Essa filosofia foi espalhada pelo país, na tentativa de melhorar a 

educação dos Surdos. As escolas especializadas iniciaram lentamente o uso dos 

sinais, devido seu enraizamento no oralismo. Aos Surdos “se deu voz” e os 

professores ouvintes passaram a aprender os sinais com seus próprios alunos. 

Um clamor se levantou na educação especial para a abertura de novos 

caminhos, caminhos estes mais democráticos, mais naturais com o uso dos sinais. A 

língua de sinais no Brasil não era reconhecida e não era ainda entendida como uma 

língua. 

No entanto, neste período do século XX, a língua de sinais auxiliada pelo 

aprofundamento da sua compreensão e complexidade linguística, se transforma no 

principal instrumento da filosofia do bilinguismo, que propõe a convivência, porém a 

não simultaneidade das duas línguas, oportunizando ao surdo o desenvolvimento de 

habilidades em sua língua primária, a de sinais e na secundária, a escrita. A escola 
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passa a se dedicar ao ensino dos conteúdos curriculares. O desenvolvimento da fala 

é considerado como opção do sujeito Surdo e passa a ser realizados em espaços não 

escolares. 

No Brasil, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1966, a 

Educação Especial, embasada na Declaração de Salamanca (1994), assume a 

política nacional de inclusão que tem como objetivo a promoção da educação para 

todos. Desta forma, o surdo é incluído no ensino regular sem que a discussão do 

método de ensino fosse reconsiderada e a visão clínico-terapêutica e oralista 

modificada. Em 2002, após muitas “batalhas” do povo surdo, finalmente a Lei nº 

10.436 foi sancionada, reconhecendo a Libras como meio legal de comunicação e 

expressão. 

Voltando para o cenário de minha história particular, no ano de 1982, ingressei 

em uma escola regular estadual, “E.E.P.S.G. Erasmo Braga”, com quatro anos de 

idade, estudei numa classe especial que atendia alunos Surdos. Como eu já me 

comunicava com a língua de sinais, minha primeira língua adquirida, desde o meu 

nascimento, estava aprendendo a “oralizar” e “fazer leitura labial” da língua 

portuguesa, minha segunda língua. 

Meu perfil como aluna Surda não combinava com a classe especial, lá as 

crianças Surdas não tinham alcançado ainda a aquisição da língua de sinais e tinham 

muitas dificuldades para se comunicar e acompanhar os conteúdos trabalhados nas 

aulas diárias. Podemos comparar a situação real com as duas primeiras filosofias 

educacionais adotadas aqui no Brasil: Oralismo e Comunicação Total. Nenhuma delas 

conseguiu provar, de forma positiva, que os métodos garantiram o desenvolvimento 

cognitivo, intelectual e afetivo por parte dos alunos Surdos. 

No ano seguinte, em 1985, fui transferida para uma classe regular, na mesma 

escola estadual, fiquei frustrada porque sentia que estava me distanciando de outras 

crianças Surdas e da professora que, de alguma forma, sabia se comunicar comigo – 

ela usava Comunicação Total. Vi que estava entrando em um mundo que jamais tinha 

imaginado, tão diferente daquele que eu estava habituada. A classe tinha mais de 35 

alunos não surdos, as carteiras formavam fileiras, eles se comunicavam por meio da 

modalidade oral-auditiva da língua portuguesa, a professora também. 
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Eu me sentia “estrangeira” no meio deles, sentava-me na primeira carteira, em 

frente à professora. Ela era uma boa profissional, se esforçava para adaptar os 

conteúdos a meu alcance, sempre que podia, me fazia ficar no mundo deles. Ela fazia 

ditado oral e escrita na lousa, tentava me reunir com os demais, por meio de 

brincadeiras visuais, como jogo da velha e esconde-esconde, a professora me tocava 

como sinal de que podia olhar para trás para procurar os colegas, entre outras 

adaptações diferentes. 

Com o tempo fui me sentindo integrada ao mundo deles, mas a minha 

dificuldade continuava a mesma: associar as duas línguas, simultaneamente. Eu 

dividia minhas dificuldades com as duas pessoas que me ajudavam a fazer a ponte 

entre as duas línguas, meu pai Surdo e a minha avó materna não surda. Ambos se 

apresentavam como referência e me deram suporte durante meu desenvolvimento 

linguístico, onde eu aprendia e dominava as duas línguas ao mesmo tempo, a língua 

de sinais era a minha língua adquirida, ou seja, dominante e a língua portuguesa era 

minha língua funcional, ou seja, para a comunicação necessária com a sociedade.  

Naquela época, não existia nenhuma lei de acessibilidade comunicacional para 

pessoas Surdas. A acessibilidade seria um tradutor e intérprete de Libras para 

intermediar minha comunicação como pessoa Surdas e com as não surdas. Com a 

ausência deste direito, fui me adaptando da forma que foi possível para estar inserida 

em seu mundo. 

A cada ano que passava, me fortalecia, passei por muitas discriminações 

naquele ambiente, muitos tentavam me tirar do mundo deles. Quanto mais me 

discriminavam por ser uma aluna Surda e diferente deles, mais me esforçava para 

permanecer naquele ambiente, eu acreditava que a escola também me pertencia e 

que podia fazê-los me respeitar, que eu tinha uma força inata de liderança. Sempre 

invertia as situações negativas. 

Eu me empenhava para ser a melhor aluna da classe e era, auxiliava alguns 

colegas que tinham dificuldade no cumprimento das tarefas, comandava as 

brincadeiras nos horários de recreio, selecionava os alunos não surdos que me 

respeitavam para ser meus “apoiadores” e os outros para meus “servidores” , eu 

queria que aprendessem a lidar com as diferenças dos dois mundos. 
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Muitas vezes, eu chegava em casa e chorava escondido, mas muitas outras 

sorria com as vitórias conquistadas a cada dia. Nunca me fiz de vitima por quaisquer 

derrotas, estava sempre pronta para os novos desafios. É como se tivesse que matar 

dez leões por dia para me sentir vitoriosa. Me desafiava a ensinar meus pares sobre 

o valor da aceitação das diferenças entre uns e outros, o respeito ao próximo e o 

compartilhamento de experiências de vida, para que todos nos tratássemos como 

iguais. 

Conclui os meus estudos no Ensino Médio, aos dezesseis anos. Foi nesta 

idade, que eu comecei a dar aulas de Libras em uma Clínica, se chamava Casa 

Amarela, os alunos não surdos eram pais de crianças Surdas que faziam terapia com 

profissionais da área de fonoaudiologia e psicologia. 

Fiquei surpreendida ao adentrar neste mundo perdido, onde os pais não 

conseguiam se comunicar com os seus filhos por desconhecimento da língua de sinais 

e os filhos não possuíam língua alguma para que se fizessem entendidos. Não 

conseguia aceitar, muitas vezes cheguei a pensar que era falta de esforço por parte 

das crianças surdas aprender a língua de sinais, desisti de lutar para encontrar a 

verdade porque não queria enxergar. 

Minha família me orientava a prestar vestibular de Odontologia ou Engenharia 

Elétrica com o objetivo de melhorar minha situação financeira, de me tornar mais 

independente no mercado de trabalho, sendo empresária autônoma. Acabei cedendo 

e ingressei na Faculdade de Engenharia de São Paulo FESP, aos dezessete anos. 

Cursei engenharia elétrica por dois anos, até que um professor me alertou sobre a 

situação das mulheres no mercado de trabalho. Ele foi claro ao me dizer que as 

mulheres não eram bem vistas no mundo da engenharia por inúmeros motivos: não 

possuírem a mesma força e coragem que os homens ao executar trabalhos manuais; 

entrarem em licença maternidade; tirarem licenças médicas para cuidar do marido ou 

dos filhos, entre outras coisas. E me apontou em frente a sala, complementando: 

“Imagina o seu caso, você é mulher e surda, isso pode te fazer ficar fora do mundo da 

engenharia!”. 

Fiquei frustrada, queria provar a minha capacidade para ele, mas Deus me fez 

lembrar daquele cenário da Casa Amarela, com as crianças Surdas que não tinham 
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nenhuma língua para se comunicar e os pais desesperados para aprender a língua 

de sinais para se aproximarem de seus filhos. Senti que estava no caminho errado e 

que precisava voltar para aquela clínica. 

Assim, tranquei o curso de Engenharia Elétrica e prestei vestibular para o curso 

de Pedagogia, na PUCSP, no ano de 1997. Fui aprovada, ingressei no curso e retomei 

minhas atividades na clínica Casa Amarela, me mantive firme no propósito que Deus 

me mostrou. Me formei em Pedagogia em 2001, com habilitação em Educação dos 

Deficientes de Áudio-Comunicação – EDAC. Enquanto estudava, desenvolvi 

experiência trabalhando como professora auxiliar no Instituto Santa Teresinha, por um 

ano e meio. Ao me formar, ingressei na Divisão de Educação e Reabilitação dos 

Distúrbios da Comunicação – DERDIC, como instrutora de Libras, em seguida me 

tornei primeira professora Surda da instituição no ano de 2003, onde permaneço até 

hoje.   

No período em que eu cursava Pedagogia na PUCSP, a educação dos Surdos 

tomava novos rumos e a luta do Povo Surdo em defesa de uma de uma educação 

bilíngue se evidenciava. Novas políticas inclusivas foram traçadas e discutidas como 

o Decreto 5.626/2005, que regulamentou a Lei 10.436/2002, que dispõe sobre a Libras 

e o artigo 18 da Lei 10.098/2000, sobre a formação de tradutores e intérpretes da 

Libras. Contudo, as discussões de métodos, práticas e visões permaneceram, pois o 

Decreto 5.626, em seu capítulo VI art. 22 §3º versa que os pais e os próprios alunos 

podem optar e dar preferência pela educação sem o uso da Libras. 

Desta forma, apesar do método bilíngue ter adquirido bastante força com o 

Movimento Surdo, o método de ensino ainda não é consenso na atualidade, 

persistindo, em diversos espaços escolares, tanto o oralismo quanto a comunicação 

total. Ora, se o Movimento Surdo, por meio de sua Federação Nacional vem 

defendendo o bilinguismo como o método capaz de desenvolver as habilidades 

educacionais dos surdos, por que o bilinguismo ainda não é consenso? Por que os 

familiares ou os Surdos ainda desejam uma educação baseada no oralismo ou na 

comunicação total? Este fato sofre a influência da falta de políticas públicas ou do 

acesso a elas? A constituição da identidade surda tem relação com esta discussão? 

Se trata de uma contradição e é neste contexto que se propõe o presente estudo, na 
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reflexão sobre o contraste destas filosofias educacionais e como estas se dão na 

atualidade brasileira. 

É relevante lembrar que a Lucinda Ferreira-Brito (1995), foi uma das primeiras 

linguistas que comprovou os aspectos morfológicos e fonológicos da língua brasileira 

de sinais. Posteriormente, Lodenir Becker Karnopp (1994, 1999, 2004), apresenta a 

aquisição fonológica por crianças surdas, do nascimento aos cinco anos de idade, 

descrevendo aspectos do desenvolvimento pré-linguistico e linguístico, ou melhor, faz 

análise das implicações dos processos fonológicos na aquisição da língua brasileira 

de sinais. 

Outra renomada pesquisadora, Ronice Muller de Quadros (1995, 1997, 1999, 

2004), desenvolveu uma análise da estrutura da língua brasileira de sinais, propondo 

a classificação dos verbos nesta língua, apresentando ou não concordância. 

Como podemos notar que a área Linguística teve o seu papel como 

contribuição principal, ou seja, a emancipação linguística das pessoas Surdas, 

oferecendo-lhes oportunidades para romperem o status de pessoas inferiores na 

sociedade. Esse momento propiciou uma grande transformação na Comunidade 

Surda, a valorização da construção da Identidade Surda a partir da língua e cultura 

visual. 

Foram desenvolvidos estudos fundamentais sobre as pessoas Surdas. Os 

estudos culturais visuais, as línguas de sinais, as diferentes Identidades Surdas, as 

manifestações políticas e artísticas, os movimentos de lutas passaram a ser mais 

visíveis. Este período influenciou muito a área educacional, provocando 

transformação na vida do Surdo. As Escolas Especiais passaram a ser chamadas de 

Escolas Bilíngues para Surdos, com Professores Surdos no ensino da língua de sinais, 

dando um novo destaque à Comunidade Surda. 

Segundo Castro (2017), “essas comunidades surdas [...] não estão constituídas 

simplesmente com o objetivo de agrupamento, mas de reconhecimento e valorização 

da sua diferença cultural” (p. 29). 

Ainda quanto a noção de comunidade, Strobel (2008) afirma: 
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[...] os sujeitos surdos, quando se identificam com a comunidade 
surda, estão mais motivados a valorizar a sua condição cultural e, 
assim, passaria a respirar com mais orgulho e autoconfiantes na sua 
construção de identidade e ingressariam em uma relação intercultural, 
iniciando uma caminhada sendo respeitado como sujeito ‘diferente’ e 
não como ‘deficiente’ (STROBEL, 2008, p. 33). 

A língua de sinais é um dos artefatos culturais pertencentes da Comunidade 

Surda, Strobel descreve como artefato cultural “tudo o que se vê e sente quando se 

está em contato com a cultura de uma comunidade” (2008, p. 37). A língua de sinais 

é um dos destaques principais que marcam as comunidades surdas, por ser uma das 

características da Cultura Surda mais específica, “uma forma de comunicação que 

capta as experiências visuais dos Sujeitos Surdos, sendo que é essa língua que vai 

levar o surdo a transmitir e proporcionar-lhe a aquisição do conhecimento universal” 

(STROBEL, 2008, p. 44). 

Isso aponta para a importância da língua de sinais para os Surdos, não apenas 

como marca cultural e artefato mais visível disposto por essa comunidade, mas 

também como meio pelo qual o Surdo compreende o mundo e adquire conhecimento, 

não só de sua cultura local, mas do mundo que o rodeia. 

Quando aos Surdos é permitido participar desta comunidade, eles adquirem a 

língua de sinais e a cultura visual, constituindo sua identidade como Sujeito Surdo.  

Em relação à constituição identitária como Pessoa Surda, Farias e Sá (2011, p. 

229) apontam a inexistência de uma uniformidade dessas identidades, como em 

qualquer outra cultura: 

Como todas e quaisquer identidades, as identidades surdas são 
multifacetadas. É natural que surdos procurem outros surdos, na 
tentativa de encontrar um “semelhante”, para juntos construírem suas 
identidades. Pensar os sujeitos surdos como indivíduos que tem em 
comum uma única identidade, é pensar a identidade do ponto de vista 
estático, imóvel, parado (FARIAS; SÁ, 2011, p. 229). 

Pensamento corroborado por Perlin (1998), que menciona a presença de 

diversas Identidades Surdas. É relevante apresentar a identidade surda ou a 

identidade política, como refere a autora, uma vez que esta apresenta as principais 

marcas culturais, utilizadas na Pedagogia Surda e na Pedagogia Visual: 

Ser surdo é, antes de tudo, uma experiencia num mundo visual. A 
criança surda, por exemplo, depende do senso da visão para 
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aprender. Quando as informações necessárias são contidas em sinais 
audíveis, as crianças surdas perdem tudo. A criança surda precisa de 
língua de sinais para constituir linguagem. Isso lhe dá um certo poder 
e autonomia para pegar os signos da palavra já constituídos. Mais 
intensamente, como adulto, nos movimentos surdos, a pessoa surda 
vai construir sua identidade política. Trata-se de uma identidade que 
sobressai na militância pelo específico surdo. É a consciência surda 
de ser definitivamente diferente e de necessitar de implicações e 
recursos completamente visuais. Talvez eu devesse abrir espaço aqui 
aos surdos filhos de pais surdos. Eles são criados para conviver com 
o virtual do ser surdo sem que isso seja uma realidade particularmente 
perturbadora como o é para os filhos surdos de pais ouvintes (PERLIN, 
1998, p. 20). 

A esse respeito, aponta Castro: 

Os surdos que tem essa identidade, ao atuarem na educação, 
principalmente na educação de outros surdos, levam essas marcas e 
características para sua prática pedagógica, o que resulta em 
pedagogias surdas – formas diferentes de aplicar os preceitos 
pedagógicos voltados para o ensino de surdos pelos próprios surdos, 
cujos objetivos extrapolam a simples transmissão de um conteúdo ou 
de informação (CASTRO, 2017, p. 21). 

De acordo com Brito (1993) no bilinguismo a língua de sinais é considerada 

uma importante via para o desenvolvimento do Surdo, em todas as esferas de 

conhecimento, e, como tal, “propicia não apenas a comunicação surdo – surdo, além 

de desempenhar a importante função de suporte do pensamento e de estimulador do 

desenvolvimento cognitivo e social” (p. 37). Para os bilinguistas os Surdos formam 

uma comunidade, com cultura e língua próprias, tendo assim, uma forma peculiar de 

pensar e agir que devem ser respeitadas. 

Segundo Quadros (1997), o bilinguismo é 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 a mais adequada para o 

ensino das crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais como 

língua natural e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita. 

A preocupação do bilinguismo é respeitar a autonomia das línguas de sinais 

organizando um plano educacional que respeite a experiência psicossocial e 

linguística da Criança Surda. Quando o professor não surdo conhece e usa a Língua 

de Sinais, tem condições de comunicar-se de maneira satisfatória com seu Aluno 

Surdo. A introdução da Língua de Sinais no currículo de escolas para Surdos é um 

indício de respeito a sua diferença. 
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O aluno Surdo para se desenvolver necessita de professores participativos e 

motivados a aprender e tornar fluente a linguagem. Apenas respeitando e 

considerando às suas necessidades educacionais, é que será possível proporcionar 

o pleno desenvolvimento emocional e cognitivo e a efetiva inclusão e participação do 

aluno Surdo no meio social. 

É importante ressaltar que cada sujeito surdo se apresenta de maneira 

diferente, seu trajeto histórico durante a construção identitária, a aceitação da língua 

de sinais e da cultura Surda. Eu sou uma das que constituiu a identidade Surda por 

ter surdez congênita – quando o bebê adquire a surdez durante a gestação – e ter 

vivenciado a língua de sinais desde o nascimento. A convivência junto a meus pais e 

parentes Surdos e a participação de importantes entidades que fazem parte da 

Comunidade Surda como a Associação de Surdos de São Paulo – ASSP e a FENEIS, 

dentre tantos outros pontos de encontro. 

Gladis Perlin (2002), afirma que as identidades Surdas formam identidade 

política, uma identidade marcada pela política Surda. São mais presentes em Surdos 

que pertencem à comunidade Surda e apresentam características culturais, quais 

sejam: 

1. Possuem a experiência visual que determina as formas de 
comportamento, cultura, língua, etc.; 
2. Carregam consigo a Língua de Sinais. Se comunicam com a 
língua de sinais, pois é a sua forma de expressão. Eles têm costume 
bastante presente que os diferencia dos não surdos e que caracteriza 
a diferença Surda: a captação da mensagem é através do visual e não 
na parte auditiva; Aquele que transmite mensagens, usa as mãos. 
3. Aceitam-se como Surdos, sabem que são Surdos e assumem 
um comportamento de pessoas Surdas, entram facilmente na política 
com identidade Surda, onde impera a diferença: a necessidade de 
interpretes, de educação diferenciada, da língua de sinais, etc.; 
4. Transmitem aos outros Surdos a sua cultura, a sua forma de ser 
diferente; 
5. Assumem uma posição de resistência; 
6. Assumem uma posição que avança em busca de delineação da 
identidade cultural; 
7. Tem suas comunidades, associações, e/ou órgãos 
representativos e compartilham entre si suas dificuldades, aspirações, 
utopias, etc.; 
8. Usam tecnologia diferenciada; legenda e interprete de língua de 
sinais nas televisões, telefone especial, campainha luminosa, 
videoconferência nos celulares, etc; 
9. Tem uma forma diferente de relacionar-se com as pessoas e 
mesmo com os animais. 
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10.  Alguns conseguem dominar a segunda língua com mais 
facilidade, como no caso da língua portuguesa, na modalidade escrita 
(PERLIN, 2002, p. 7). 

Essa identidade assume características bastante diferenciadas, é preciso 

lembrar aqui que a identidade Surda genealógica traz sinais vividos e provados 

durante gerações, por exemplo, há Itália uma família de Surdos com mais de 40 

gerações, Surdos pais e filhos de Surdos.  

Este é o relato de uma vida com os dois mundos. Me aceito como pessoa Surda 

de forma natural, com identidade fortemente construída por meio da Língua de 

Sinais e da Cultura Surda, mesmo tendo aprendido com muita dificuldade a língua 

portuguesa, nas duas modalidades, oral e escrita. Com muito esforço, consegui 

superar a dificuldade na escrita, continuo buscando ampliar meu vocabulário com 

muitas leituras e contato com pessoas não surdas. Hoje me considero uma Pessoa 

Surda com formação identitária Bilíngue. 
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Capítulo 2. Trajetória da minha atuação como pessoa Surda, militante na 

Comunidade Surda e pesquisadora na Educação de Surdos  

Minha posição na Comunidade Surda refere-se a que faz parte do Movimento 

Surdo que luta pelos seus direitos em diferentes âmbitos: educacionais, sociais e 

culturais, como também, um espaço de luta pelo reconhecimento e preservação da 

Língua de Sinais, da Cultura Surda e das Identidades Surdas. Nas palavras de uma 

pesquisadora Surda, encontrei uma visão que coaduno sobre movimento surdo:  

Para o movimento surdo, contam as instâncias que afirmam a busca 
do direito do individuo surdo ser diferente nas questões sociais, 
políticas e econômicas que envolvem o mundo do trabalho, da saúde, 
da educação, do bem-estar social (PERLIN, 1998, p. 71).         

Esses movimentos se dão a partir dos espaços articulados pelos Surdos, como 

as associações, as cooperativas, os clubes, onde “jovens e adultos Surdos 

estabelecem o intercâmbio cultural e linguístico e fazem o uso oficial da língua de 

sinais” (FENEIS, 1995 a:10). Um dos principais fatores de reunião das pessoas surdas 

é a Língua de Sinais, através da qual eles encontram oportunidades de compartilhar 

suas experiências e seus sonhos, é também um momento de reafirmação da luta pelo 

direito ao uso dessa língua. 

Mas as questões discutidas pelos Movimentos Surdos se ampliam e 

diversificam, segundo suas realidades locais e nacionais. Algumas lutas são 

compartilhadas por grupos de Surdos em diferentes regiões do mundo, essa 

articulação a nível mundial fica sob a coordenação da Federação Mundial de Surdos 

(World Federation of the Deaf – WFD), com sede na Finlândia. Sua criação, em 1951, 

significou uma importante conquista de espaço político para as discussões e 

articulações das lutas das Comunidades Surdas (SOUZA, 1998). 

Nesse caminho de garantia dos direitos dos Surdos, tanto de acesso à sua 

língua, à educação, à saúde, ao lazer, como também ao trabalho, as Associações de 

Surdos dos diferentes continentes se congregam na Federação Mundial de Surdos 

(WFD). Assim, articulam com os organismos ligados à Organização das Nações 

Unidas - ONU, a partir dessa aliança os líderes surdos buscam participar das 

recomendações políticas repassadas aos governos de seus países. 
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No dia 19 de março de 1954, foi fundada a Associação dos Surdos de São 

Paulo – ASSP, para lutar pelo direito de serem educados em sua língua natural, como 

também para procurar vencer as dificuldades de integração, promovendo diversas 

atividades como campeonatos desportivos e eventos sociais. No entanto, a maioria 

de seus membros eram desinformados sobre o Movimento dos Surdos, devido à falta 

de acessibilidade comunicacional na sociedade para que pudessem estar inseridos 

no mundo das informações veiculadas na vida cotidiana. 

Nasci 24 anos após a inauguração da ASSP, cresci ali, em meio à militância de 

meus pais e tio Surdos. Participei de atividades diversos âmbitos, esportivo, social e 

cultural, com diferentes Pessoas Surdas. Entendia que a Associação era o lugar de 

“refúgio” das Pessoas Surdas que buscavam desabafar nos finais de semana seu 

isolamento cotidiano da sociedade. 

Eles trocavam informações sobre tudo o que acontecia em seus lares, em seus 

ambientes de trabalho, nos lugares públicos, as notícias divulgadas nos jornais 

durante a semana. A falta de acesso às informações veiculadas em locais públicos, 

como hospitais, falavam sobre quando adoeciam e iam pra lá, mas não entendiam o 

diagnóstico. Fóruns, a maioria deles herdava heranças de seus pais, mas não lhes 

explicavam seus direitos; nas delegacias, quando eram acusados de terem cometido 

algum crime, não lhes concediam o direito de resposta. 

Tudo isso ocorria pela falta de aceitação por parte da sociedade da Língua de 

Sinais como meio de comunicação dessas pessoas e da ausência de tradutores e 

intérpretes para intermediar a comunicação entre Surdos e não surdos. Era uma luta 

resistente dessas Pessoas Surdas para defender a permanência da Língua de Sinais 

em suas vidas, divulgavam a língua visual em atividades desportivas, culturais e 

sociais por meio de muitos eventos promovidos por eles mesmo. 

Minha participação ali era sempre traduzir, da Língua Portuguesa para Libras, 

as notícias divulgadas nos jornais; interpretava a comunicação de pessoas não surdas 

que apareciam na Associação para oferecer quaisquer trabalhos voluntários com 

Pessoas Surdas e organizava eventos junto aos Surdos mais velhos, entre outras 

coisas. 
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Essa experiência me fazia valorizar a liderança natural de cada Surdo ao lutar 

por aquilo que acreditava e defendia: a Língua de Sinais, a Cultura e a Identidade. 

Estes três pontos são essenciais para a constituição positiva do sujeito como um Ser 

Surdo. Após de alguns anos, recebemos a informação de que a WFD teve influência 

decisiva nas recomendações da UNESCO, em 1984, no reconhecimento formal da 

Língua de Sinais como língua natural das Pessoas Surdas, garantindo o acesso de 

crianças Surdas a ela o mais precocemente possível. 

Na década de 70, foi fundada a Federação Nacional de Educação e Integração 

do Deficiente Auditivo – FENEIDA, por membros não surdos. Segundo os relatórios 

pesquisados, os Surdos não sabiam da existência dessa organização, o que ocorreu 

apenas anos mais tarde. 

Na década de 80, um grupo de Surdos organiza uma comissão de luta pelos 

Direitos dos Surdos, desenvolvendo um trabalho importante nessa área. Este grupo 

ganhou força e legitimidade ao reivindicar, junto à FENEIDA, espaço para seu 

trabalho, o que foi negado naquele momento. Articulados, formaram uma chapa de 

candidatos Surdos que venceu as eleições para a diretoria da entidade, seu primeiro 

ato foi a reestruturação do estatuto da entidade, que passou a ser denominada 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS. 

Essa mudança foi muito significativa, pois não se referiu apenas a uma troca 

de nomes, mas a busca de uma nova perspectiva de trabalho e de olhar sobre os 

Surdos, Souza nos ajuda a entender esse novo olhar: 

A apropriação dessa Federação pelos Surdos é repleta de 
significados. Simboliza uma vitória contra os ouvintes que 
consideravam a eles, Surdos, incapazes de opinar e decidir sobre 
seus próprios assuntos e entre eles, sublinha o papel da linguagem de 
sinais na educação regular. Desnuda, ainda, uma mudança de 
perspectiva, ou de representação discursiva, a respeito de si próprios: 
ao alterarem a denominação “deficientes auditivos”, impressa na sigla 
FENEIDA, para “Surdos”, em FENEIS, deixam claro que recusavam o 
atributo estereotipado que normalmente os ouvintes ainda lhes 
conferem, isto é, o de serem “deficientes” (1998, p. 91). 

A Assembléia Geral, ocorrida no dia 16 de maio de 1987, marca a data de 

fundação da FENEIS, quando estiveram presentes os representantes das 

Associações de Surdos de diversos estados brasileiros, dando legitimidade ao grupo 

que assumia a entidade. Os relatos sobre os anos posteriores são marcados por 
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entusiasmo e determinação no sentido de luta pelo reconhecimento da Libras, pelos 

direitos das crianças, adolescentes e adultos Surdos à educação, à saúde, à cultura 

e ao trabalho. 

A FENEIS é ainda hoje, uma organização muito importante no cenário nacional. 

Os Surdos, em suas cidades, possuem formas mais localizadas de organização como 

as associações e os clubes. Nesses espaços eles procuram se encontrar para 

compartilhar da língua e de experiências das mais variadas. Suas atividades, na 

grande maioria, voltam-se ao lazer e ao esporte, havendo em algumas associações, 

mobilizações mais políticas, como a oficialização da Língua de Sinais e a garantia da 

presença de tradutores e intérpretes em diferentes contextos. 

Foram criadas novas regionais da FENEIS em diversos estados do país. Uma 

delas, no Rio Grande do Sul, promoveu nos anos de 1998 e 2000 duas Conferências 

Estaduais dos Direitos Humanos dos Surdos. Nesses encontros, vários temas foram 

discutidos, um deles foi a formação de instrutores e professores surdos no ensino da 

língua de sinais. 

A partir da publicação do Decreto 5.626/2005, e a premente necessidade na 

contratação de professores e/ou instrutores de Libras, preferencialmente Surdos, para 

atuar nas escolas bilíngues para Surdos ou em escolas inclusivas. Foi preciso 

entender a diferença de atuação entre instrutor e professor de Libras. 

Os instrutores tinham formação concluída no curso de capacitação de 

instrutores concedido pela FENEIS para ministrar a Libras como segunda língua para 

alunos não surdos e os professores tinham formação concluída no Ensino Superior 

em Letras/Libras. Ambos precisavam apresentar a Certificação de Proficiência em 

Libras – PROLIBRAS, exame nacional realizado pelo MEC em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.  

Por estes e outros motivos, aceitei o desafio de ser Professora de Libras para 

alunos surdos e alunos não surdos, queria vivenciar a experiência no ensino da Libras 

como L1 e L2. Busquei por modelos de metodologia e didática no ensino da Libras em 

duas modalidades: para os alunos surdos e não surdos, em muitos lugares mas não 

obtive sucesso. Precisei criar métodos, por meio de discussões com outros instrutores 

e professores Surdos, apliquei na prática e obtive resultados positivos e negativos.  
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Capítulo 3. As diferentes atuações dos Instrutores e Professores Surdos no 

ensino da Libras, como primeira e segunda língua  

Voltando para o cenário da formação dos instrutores Surdos pela FENEIS, um 

dos militantes Surdos brasileiros, o Senhor Fernando de Miranda Valverde, que foi o 

primeiro vice-presidente da FENEIS e instrutor de Libras, buscou orientar as entidades 

brasileiras em suas ações para a Legalização da Libras. Promovendo discussões 

acerca do perfil dos profissionais tradutores e intérpretes, professores e instrutores da 

Libras e das informações sobre a situação das Línguas de Sinais no mundo, com 

dados fornecidos pela WFD. No Brasil, Fernando Valverde estabeleceu ligações entre 

os mundos surdo e ouvinte, no sentido de incrementar as conquistas da Comunidade 

Surda.  

A falta de reconhecimento da Língua de Sinais dificultava ainda mais a 

comunicação entre Surdos e não surdos, provocando o isolamento por parte dos 

Surdos e ao mesmo tempo perdia a oportunidade deste ouvinte aprender a Libras e 

servir como intérprete. Antigamente a existência da Língua de Sinais era 

desconhecida por grande parte da população brasileira. Usualmente se referiam à 

Libras como se fosse mímica ou gestos e não entendiam o que significava uma 

comunicação através de sinais. Enquanto em outros países as Línguas de Sinais já 

eram mais conhecida. 

Diante da falta de conhecimento por parte da sociedade civil quanto à 

existência de uma comunidade que possui uma língua diferente da maior parte da 

população, utilizada pelas pessoas não surdas, os Surdos sentiram a necessidade de 

fundar associações, vislumbrando nelas um modo de divulgação sua língua e cultura 

para que pudessem, assim, estar livres do preconceito que sentiam na sociedade 

maior, onde percebiam os constantes deboches no uso da Língua de Sinais.  

Além da dificuldade de comunicação existente entre Surdos e não surdos, no 

âmbito da sociedade em geral, há que se considerar que a situação nos demais 

setores da esfera pública e privada, também possui dificuldades no que concerne ao 

atendimento, uma vez que não há profissionais tradutores e intérpretes, o que 
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intensifica cada vez mais o isolamento em termos de acesso e comunicação por parte 

dos Surdos. 

No INES, por exemplo, só havia um intérprete chamado Francisco Esteves, já 

falecido, que era inspetor de alunos e auxiliava muitos Surdos nos atendimento das 

repartições públicas e de instituições privadas. Não existia anteriormente cursos de 

Língua de Sinais para pessoas não surdas, a Libras somente era utilizada entre os 

Surdos, em suas comunidades. E a forma de comunicação utilizada pelos surdos não 

possuía a nomenclatura Língua de Sinais. 

Frente à inexistência de cursos de Língua de Sinais para pessoas não surdas 

que estivessem interessadas em aprendê-la, a Sra. Marta Ciccone abordou o Surdo 

Fernando Valverde sobre a importância de se realizar cursos de Língua de Sinais, o 

que possibilitaria o maior intercâmbio de informações entre Surdos e não surdos. 

A atenção da Sra. Marta sobre a necessidade da realização de cursos se deu 

pela sua visita à Universidade Gallaudet, em Washington DC, onde verificou a 

existência cursos de Língua de Sinais para pessoas não surdas e cursos de formação 

para tradutores e intérpretes. Diante desta novidade o Fernando Valverde comunicou 

ao Sr. Antônio Campos de Abreu e à Sra. Ana Regina Souza e Campello sobre a 

necessidade da criação de uma sigla referente à comunicação dos Surdos. 

A orientação que receberam da Sra. Marta Ciccone é que os próprios Surdos 

deveriam escolher a sigla, sem influências de pessoas ouvintes. Contudo, já existiam 

duas siglas, a primeira era LSCB – Língua de Sinais dos Centros Urbanos Brasileiros, 

cunhada pela Profa. Lucinda Brito com o Grupo de Estudos sobre Linguagem, 

Educação e Surdez – GELES e a segunda era LSB – Língua de Sinais Brasileira, 

cunhada pela Profa. Eulália Fernandes. 

No início dos anos 80, foi criada a sigla LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais e 

partiram pelo Brasil, divulgando através das Associações de Surdos, considerando a 

importância dos Surdos terem conhecimento de sua língua para que pudessem passar 

a defendê-la. E difundiram a ideia do surgimento de instrutores de Libras. 

Com a criação da FENEIS, ampliou-se o trabalho de divulgação fortalecendo 

ainda mais o trabalho iniciado por três Surdos militantes: Sr. Fernando Valverde, Sr. 
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Antônio Campos e Sra. Ana Regina Campello. Com o surgimento dos cursos de 

capacitação para instrutores de Libras, era ensinado basicamente a forma de como 

se comunicar com os não surdos. A metodologia de ensino era baseada no ensino de 

sinal por sinal, algumas frases decoradas e seguidas na ordem gramatical da Língua 

Portuguesa, a didática era baseada no diálogo em dupla e na repetição do uso correto 

de sinal por sinal para decorar. 

Como na ocasião eu cursava de Pedagogia, aprendi diferentes metodologias 

de ensino para alunos não surdos. Por meio pedagógico, comparei com a metodologia 

adotada nos cursos de capacitação de instrutores e notei que era inadequada a forma 

de ensinar a língua visual. Busquei substituir a metodologia deles com a nossa, já 

éramos mais de vinte instrutores formados e com imensa vontade de revolucionar a 

metodologia de ensino para melhorar o ensino da Libras. 

O que mais me incomodava era a falta de pedagogia no curso de capacitação 

dos instrutores, ela ajuda a captar melhor o desenvolvimento da metodologia usada 

durante as aulas, adaptar a didática com as necessidades de cada aluno não surdo 

e, por fim, avaliar o desempenho do instrutor e do aluno.  

Segundo Perlin (2003), quando se fala de pedagogia dos Surdos, o principal 

foco deve ser o fato de ser Surdo e, como isso é elemento central da ação pedagógica, 

essa diferença deve ser proposta. Essa pedagogia enfatiza e transmite uma 

identificação cultural que age na transformação, a qual só é possível em um sujeito 

Surdo diante da presença de outro sujeito Surdo.  

Essa diferença vai colaborar para construir relações de poder no sujeito. 

Conduz o sujeito na diferença, na identificação própria, na fixação do eu na diferença, 

de sua subjetividade. Os embates e negociações do sujeito em torno dos significados 

e práticas culturais promovem o desafio a acepções universais de abrangência maior. 

Promovem a causa da diferença surda. A identificação como sujeito surdo não 

identificação como deficiente, é identificação como sujeito cultural (PERLIN, 2003, p. 

71). 

Penso que a Pedagogia Surda atua na transformação do sujeito e na sua 

identificação em função da presença de outro igual. Se o instrutor pensar que isso 

pode ser o ‘modelo’ a ser copiado, uma forma padrão do ‘ser surdo’ e que pela 
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Pedagogia Surda isso seria como percepção individual da sua pessoa. Uma vez mais, 

corroboro Perlin (2003):  

Estar consciente de si mesmo, em outras palavras, significa poder 
identificar-se, conhecer sua existência e elevar os padrões de 
autoestima, construir suas estratégias para as relações de poder. O 
surdo que uma vez passa por esse processo de identificação ao seu 
igual certamente se motiva na diferença. O processo de identificação 
é complexo e se dá na proximidade só outro igual. Não se trata de uma 
copiar um modelo. O modelo de identificação seria a cópia da 
mesmidade. O processo de identificação é de experienciação, uma 
aventura diasporica, uma contestação. No caso de um modelo seria 
para ser copiado, sem imposto à existência, fabricação do sujeito, do 
objeto, da impossibilidade da diferença, o colonizado. A cópia do 
modelo leva a uma pedagogia do desastre (PERLIN, 2003, p. 72). 

Para tal, deve ser levado em consideração o uso primordial da língua de sinais 

nas práticas da Pedagogia Surda, por integrar uma parte importante das lutas dessa 

minoria linguística, mas também por se tratar um artefato que favorece o 

desenvolvimento e a identificação cultural dos instrutores Surdos na transmissão de 

seus conteúdos de ensino para os alunos Surdos e não surdos.  

A língua de sinais deve ser vista como forma de instrução dentro da Pedagogia 

Surda, mas, para além disso, como valorização de um artefato de uma cultura que 

será compartilhada dentro da aula. “A inclusão, a imposição de uma língua oral, um 

currículo em outra língua e a ausência de elementos linguísticos de identificação 

podem motivar perdas e danos à língua de sinais e aos sujeitos usuários da mesma” 

(PERLIN, 2003, p. 75). 

Na forma de atuação pedagógica dos Surdos estão presentes as marcas da 

Cultura Surda. Entre elas, está a experiencia visual, que, como Perlin e Miranda 

descrevem, “significa a utilização da visão, em substituição total à audição, como meio 

de comunicação” (2003, p. 218). Nessa experiência emergem as características da 

Cultura Surda, o seu “modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, 

de entrar nas artes, no conhecimento científico e acadêmico” (PERLIN; MIRANDA, 

2003, p. 218). 

Em vista disso, essa experiência visual influencia na atuação de instrutores e 

professores Surdos, fortalecendo a ideia sobre a utilização dessa experiência visual 

nas aulas. O uso dos recursos visuais para ensino de conteúdos não se restringe ao 
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uso por professores Surdos. Parte do pressuposto da semiótica imagética no ensino 

da Libras, conforme Campello (2007), é “um estudo novo, um novo campo visual em 

que se insere a cultura surda, a imagem visual dos surdos, os olhares surdos, os 

recursos visuais e didáticos também” (p. 106). 

Essa experiência visual está baseada nos recursos imagéticos da própria 

língua de sinais como recurso didático, favorecendo a representação visual e 

imaginária perante a compreensão das diversas informações a serem assimiladas 

pelos alunos não surdos. Vale ressaltar que não é apenas utilizar a língua de sinais 

como meio de instrução, vai além disso. Campello (2007) aponta para a diferença: 

“quero esclarecer que isto não é um gesto ou mímica, e sim signo. É a imagem em 

Língua de Sinais, onde vocês podem transportar qualquer imagem ou signos em 

desenhos ou figuras em Língua de Sinais” (p. 106). 

A utilização da experiência visual, ou seja, usar os próprios recursos visuais 

que a língua de sinais possibilita, favorece o desenvolvimento de aprendizagem da 

Língua de Sinais por alunos não surdos.  

Com isso, o reconhecimento dessa diferença cultural dos Surdos e dos 

aspectos visuais são partilhados por todos os Surdos, como a experiência visual e a 

necessidade do uso da língua de sinais, favorece o desenvolvimento e o uso de 

estratégias de ensino que contribuem para a formação cultural e identitária desses 

sujeitos, que, futuramente, poderão também atuar na formação de outros Surdos e de 

outros profissionais que atenderão essa parcela da população.  

Partindo para a formação de professores Surdos, é de extrema importância 

compreender os diferentes conceitos entre instrutores e professores.  

Nóvoa (1999) postula que a formação de professores deve estimular uma 

perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos docentes os meios de um pensamento 

autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação 

implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 

projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também uma 

identidade profissional. 
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Assim, para resultados eficientes na teoria e prática e para que a futura atuação 

tenha desempenho satisfatório, a formação profissional dos professores deve levar 

em consideração não apenas os aspectos curriculares e conceituais, mas também 

proporcionar uma reflexão a respeito da ação docente e de como suas experiências e 

suas formações pessoais podem interagir com a atuação profissional.  

Levando essa ideia em consideração, Tardif (2002) afirma que para que o 

professor atue da forma ideal, precisa ser um profissional que conheça “sua matéria, 

sua disciplina e seu programa” (p. 39), além de possuir “certos conhecimentos 

relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático 

baseado em sua experiência cotidiana com os alunos” (TARDIF, 2002, p. 39) 

Dessa forma, Tardif apresenta-nos os saberes necessários para a formação 

docente, ou seja, para a atuação desse profissional da educação. Demonstra também 

que esses saberes não são apenas conteúdos ensinados nas faculdades de 

educação, mas também são saberes adquiridos com a prática e com a experiência. 

Isso significa que os saberes que os professores desenvolvem para sua 

atuação docente não estão relacionados apenas com as teorias, mas são 

desenvolvidos principalmente durante o trabalho docente, dando aos professores 

subsídios práticos para os mais diversos ambientes nos quais estará inserido e para 

as mais diversas situações que irá encontrar no seu cotidiano. 

Essa relação entre saber e prática está presente nos professores, sendo que a 

prática como forma de aquisição de novos saberes e de desenvolvimento de saberes 

já existentes é uma constante na atuação de docentes. 

A formação não deve ser levada como único meio de constituição dos saberes 

docentes que os professores desenvolvem, mas também deve ser valorizada a prática 

como forma de constituição desses saberes. 

Com isso, Tardif (2002) explicita que a formação dos professores não ocorre 

apenas nos cursos de formação, mas que essa constituição dos saberes docentes é 

realizada nos diversos ambientes nos quais o professor participa, antes mesmo de se 

constituir como professor. Nas palavras do autor: 
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Até agora, a formação para o magistério esteve dominada, sobretudo, 
pelos conhecimentos disciplinares, conhecimentos esses produzidos 
geralmente numa redoma de vidro, sem nenhuma conexão com a 
ação profissional, devendo, em seguida, serem aplicados na prática 
por meio de estágios ou de outras atividades do gênero. Essa visão 
disciplinar e aplicacionista da formação profissional não tem mais 
sentido hoje em dia, não somente no campo do ensino, mas também 
nos outros setores profissionais (TARDIF, 2002, p. 23). 

Nóvoa (1991) também afirma que a formação do profissional se constrói por 

meio de um “trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de reconstrução 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso, é tão importante investir na pessoa 

e dar um estatuto ao saber da experiência” (p. 21). 

Percebemos que a experiência reflexiva dos professores é parte integrante do 

seu processo de construção de saberes e por que não dizer do seu processo de 

formação. O profissional tem a sua formação e a sua constituição identitária como 

professor pautadas principalmente em sua atuação. 

Esses saberes adquiridos além das informações teóricas, quando fazem parte 

e são demonstrados de forma prática, estão totalmente interligados. Com isso, a 

atuação profissional torna-se mais natural, não diferenciando quais saberes estão 

utilizando no momento, mas sim que os usados são os apropriados para o momento 

no qual estão inseridos. 

Mesmo tendo uma formação profissional que aborda aspectos teóricos e 

práticos da vida docente, esses saberes sofrem alterações, sejam elas evoluções de 

um saber que já é utilizado há certo tempo ou, talvez, até mesmo a retirada desse 

saber como possibilidade de utilização na prática docente. Isso será decidido 

considerando não só a história pessoal e as experiências vividas durante o 

aprendizado e a prática, mas também tendo em mente a história dessas práticas 

docentes, sejam elas de sucesso ou de insucesso. 

Tardif (2002) confirma isso quando declara que, para podermos compreender 

a consolidação dos saberes dos professores, é preciso termos entendimento da “sua 

evolução e suas transformações e sedimentações sucessivas ao longo da história de 

vida e da carreira, história e carreira que remetem a várias camadas de socialização 

e recomeços” (2002, p. 106). 
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O professor aprende que, durante a sua atuação, seus saberes são atualizados 

e modificados constantemente, que isso faz parte de sua formação e de sua 

constituição como docente. Ele revê sua atuação e se mantém em constante 

reformulação, para que esteja mais de acordo com o público que estará atuando 

diretamente. 

Quanto à constituição como docente, Nóvoa (1991) postula que “passa também 

pela capacidade de exercermos com autonomia nossa atividade, pelo sentimento de 

que controlamos o nosso trabalho” (p. 15). Essas questões devem fazer parte da 

formação do professor, uma vez que a sua identidade profissional é construída 

durante o exercício da profissão e durante a sua vida, sendo considerada toda a sua 

trajetória integrante do processo de formação. É relevante considerarmos que a 

identidade docente é diferente de um professor para o outro. Nóvoa (1998) mostra-

nos isso quando diz: 

O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o 
professor. A forma como cada um de nós constrói sua identidade 
profissional define modos distintos de ser professor, marcados pela 
definição de ideais educativas próprios, pela adoção de métodos e 
práticas que colam melhor com a nossa maneira de ser, pela escolha 
de estilos pessoais de reflexão sobre a ação. É por isso que, em vez 
de identidade, prefiro falar de processo identitário, um processo único 
e complexo graças ao qual cada um de nós se apropria do sentido da 
sua história pessoal e profissional (NÓVOA, 1998, p. 28). 

O autor nos ajuda a compreender que cada professor constrói a sua identidade 

profissional e, com isso, não se pode considerar somente a formação técnico-

científica, mas também a formação social desse professor, além de suas experiências 

em sala de aula e suas decisões e adaptações a determinadas situações particulares 

ao seu contexto social e profissional. 

Na formação de professores, existe um grupo de profissionais docentes em 

formação que possuem características específicas, no campo linguístico, histórico e 

cultural, que são os Surdos. A formação desses professores Surdos deve passar 

também pelas mesmas etapas descritas acima, considerando a formação do sujeito e 

a utilização de suas experiências pessoais para a melhoria contínua da sua atuação 

e da sua reflexão sobre as melhores práticas. 
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Esse reconhecimento dos sinais como língua, como um idioma, começa a 

favorecer a profissionalização dos professores Surdos, possibilitando que a língua de 

sinais seja o meio pelo qual esses profissionais possam instruir, não apenas outros 

Surdos, mas também os não surdos que têm interesse em aprender a língua de sinais 

e outros temas pertinentes à educação de Surdos. Pela especificidade da língua, o 

professor Surdo desenvolve sua identidade docente levando em consideração o uso 

e a difusão desse idioma. 

O reconhecimento e a valorização da língua de sinais são de suma importância 

para o desenvolvimento e a ampliação da quantidade de professores Surdos, eles se 

sentem valorizados por sua especificidade linguística e, por isso, sua 

profissionalização e sua prática docente ocorrem com mais eficácia. 

Os estudos de William Stokoe, na década de 1960, também representaram um 

grande avanço nos estudos linguísticos das línguas de sinais, em que se deu início às 

pesquisas pelo mundo sobre as línguas de sinais, provando o seu estatuto de língua, 

como Quadros e Karnopp (2004) apontam: 

Naturalmente que o trabalho de Stokoe (1960) representou o primeiro 
passo em relação aos estudos das línguas de sinais. Pesquisas 
posteriores, feitas em grande parte com a língua de sinais americana, 
mostraram, entre outras coisas, a riqueza de esquemas e 
combinações possíveis entre os elementos formais que serem para 
ampliar consideravelmente o vocabulário básico (QUADROS; 
KARNOPP, 2004, p. 31). 

Como já mencionado, no Brasil, a Educação de Surdos teve início em 1857, 

com a fundação do Imperial Instituto de Surdos-Mudos, hoje Instituto Nacional de 

Educação de Surdos, com a chegada do professor surdo francês Eduard Huet. Isso 

mostra que o processo de ensino por meio da língua de sinais na França gerou 

resultados, fazendo com que os professores formados emigrassem para outros países 

e levassem a possibilidade de profissionalização do surdo para atuar como docente. 

Com o ingresso dos Professores Surdos na educação, passando a tomar para 

si a responsabilidade de ensino, a formação desses indivíduos como professores deve 

levar em consideração a sua especificidade linguística, já que a língua de sinais passa 

a ser considerada como forma de comunicação natural do Surdo. Com isso a atuação 

de Surdos como professores é de suma importância para a compreensão dessa 
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parcela da sociedade, parcela que possui diversas especificidades culturais e até 

mesmo metodológicas de ensino. 

A atuação docente dos Surdos não tem embasamento teórico muito diferente 

dos demais, mas sim sua forma de atuação. Um estudo de Martins (2009) aponta a 

especificidade e as particularidades dos Surdos no seu processo de formação 

docente: 

Como o professor é considerado o ator principal das ações de ensino, 
então é justamente por isso que ele precisa construir uma identidade 
profissional sólida. Devemos valorizar os saberes docentes que ele 
constrói ao longo do exercício em sua atuação, pois eles são 
fundamentais em sua formação. E no caso do professor surdo, ele 
pode possuir características peculiares, tais como a sua postura, o seu 
jeito de ensinar, o modo como ele vê as suas crenças, os seus 
pensamentos, as suas ideias e a sua constituição como profissional 
são básicas para uma atuação consequente (MARTINS, 2009, p. 4). 

A princípio, a atuação de professores surdos dá sem uma base pedagógica, 

ocorrendo uma introdução desses profissionais sem uma capacitação apropriada. 

Mesmo assim, não significa dizer que não possuíam conhecimentos empíricos que já 

eram aplicados e testados muitas vezes durante a sua prática como instrutor surdo. 

Assim, o pequeno recorte feito sobre a educação de surdos demonstra que as 

experiências dos surdos como educandos fazem parte do processo de constituição 

dos saberes desse futuro professor e, por isso, a evolução da educação dos surdos 

faz parte da evolução da profissionalização dos professores surdos, mesmo que sua 

atuação seja iniciada apenas formalmente como instrutores. 

Tendo como ponto de partida essa atuação como instrutor, inicia-se a busca 

por formação acadêmica desses professores surdos e, como principal contribuição 

após a sua formação, a identificação dos alunos surdos com esses profissionais que 

compartilham de uma cultura, possibilitando a transmissão não apenas de conteúdos 

curriculares, mas também de participação na formação dos indivíduos. 

A atuação de professores surdos, inicialmente, é voltada para a concepção de 

uma educação de surdos criada pelos próprios surdos, visando à educação de 

crianças surdas, como mostrado por Miorando (2006): 

Os caminhos a serem percorridos não seriam diferentes dos que os 
eram pelos ouvintes. O que teria que ser diferente era a forma como 
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se preparariam, pois, eles mesmos queriam construir uma escola que 
não fosse aquela que os ouvintes tinham para si (p. 82). 

A busca por uma educação para surdos em que os próprios surdos são os 

atores faz com que a formação do professor surdo seja colocada em evidências e, 

principalmente, a sua atuação, o que Miorando (2006) aponta como sendo o principal 

diferencial dos docentes surdos, conforme já apresentado anteriormente. 

Considerando isso, a formação de professores surdos leva em consideração a 

formação cultural do indivíduo, adaptando seus conteúdos curriculares a fim de 

proporcionar isso aos seus alunos. Essa formação ocorre principalmente por meio do 

curso de Letras-Libras, conforme disposto no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta 

a Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, dando 

prioridade para pessoas surdas: 

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” (BRASIL, 2005). 

A criação do curso de Letras-Libras deu-se pela previsão do Decreto Nº 

5.626/2005, em seu Art.º 4º, que determina que para atuação do professor no ensino 

superior com a disciplina de Libras sua formação “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”. Em seu parágrafo único, o Decreto 

também coloca que “as pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação 

previstos” (BRASIL, 2005).   

Com a publicação deste decreto, foram criados cursos de Letras-Libras. Um 

dos primeiros no país foi o Curso de Licenciatura em Letras-Libras desenvolvido pela 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, e promovido na modalidade a 

distância: 

A licenciatura de Letras-Libras está organizada de forma a expressar 
o conhecimento na Língua Brasileira de Sinais e privilegiar as formas 
de ensinar e aprender dos surdos. Este curso, além de assumir o 
desafio de traduzir essas formas de ensinar e aprender dos surdos na 
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Língua de Sinais, está sendo realizado na modalidade a distância 
(BARBOSA; CERNY; QUADROS, 2009, p. 11). 

Sacristán (2000) mostra a importância dos fatores culturais na educação, 

quando diz que “não tem sentido renovações de conteúdo sem mudanças de 

procedimentos e tampouco uma fixação em processos educativos sem conteúdo de 

cultura” (p. 9), sendo isto utilizado para alcançar este objetivo. 

Saviani (2010) também aponta para a necessidade de que essa formação 

possibilite que o professor crie uma consciência da realidade da prática docente: 

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

Assim, a formação para o professor surdo deve proporcionar a vivência e uma 

cultura de adaptação da sua prática, gerando autonomia, mas, ao mesmo tempo, 

baseada em teorias científicas que direcionam a prática pedagógica. 

A questão da identidade cultural para os surdos, principalmente para os 

professores surdos, faz-se muito mais presente, já que para a sua atuação a presença 

dessa cultura e a sua expressão faz parte do ensino. No que diz respeito ao professor 

de Libras, essa cultura faz parte do conteúdo programático para ensino, seja em forma 

de explanação ou de modelo para os outros surdos. 

No contexto da formação de uma identidade surda, por meio do contato com 

professores e alunos surdos, Skliar (1998) argumenta: 

Os contatos que os surdos estabelecem entre si proporcionam uma 
troca de diferentes representações da identidade surda. Através de um 
conjunto de significados, informações intelectuais, artísticas, éticas, 
estéticas, sociais, técnicas etc. podem-se caracterizar as identidades 
surdas presentes num grupo social com uma cultura determinada. 
Esta autoprodução de significados parece ser o fundamento da 
identidade surda: uma estratégia para o nascimento cultural [...] 
(SKLIAR, 1998, p.12). 
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A presença de um professor Surdo, que teve na sua formação o aprendizado e 

criou a consciência da importância da transmissão da sua cultura, possibilitando a sua 

manifestação de acordo com a sua própria cultura. 

Como forma de cumprir a legislação brasileira a fim de proporcionar a formação 

de professores surdos para o ensino de Libras, foram desenvolvidos cursos de 

formação, como Albres (2014) aponta: 

No Brasil, os cursos de formação de professores de Libras estiveram 
focados na formação de pessoas surdas para ministrar aulas de Libras 
para surdos e ouvintes, desde os cursos de capacitação de FENEIS, 
até o curso de graduação em Letras-Libras que em seu edital deliberou 
que as vagas estavam destinadas preferencialmente aos candidatos 
surdos (ALBRES, 2014, p. 48). 

A formação para os professores surdos faz parte do processo de dar poder aos 

surdos como profissionais da educação, como formadores de outros sujeitos surdos 

e de fazer parte da formação de outros professores, quando estes atuam nos cursos 

de licenciatura. Albres (2014) diz que “ser professor de língua de sinais está vinculado 

ao espaço de poder dizer-se professor. Um curso de formação sempre se constitui 

vinculado a uma intenção pedagógica, formativa do humano” (p. 50). 

Entretanto, não se pode deixar de lado um aspecto importante na formação do 

professor Surdo, que diz respeito à língua de instrução utilizada nesse processo. Se 

a Libras faz parte da constituição do sujeito Surdo, a utilização desse idioma na 

instrução dentro do processo de formação do docente surdo também deve ser levada 

em conta. Conforme propõe Fernandes (2003): 

durante a formação do professor surdo ele tem acesso ao conteúdo 
curricular por meio da língua de sinais, tal profissional se tornará um 
agente da sua história escolar e contribuirá de forma mais significativa 
para o processo de aprendizagem de seus alunos (p. 17). 

Pereira (2008) segue na mesma direção e quando afirma que, “nesse contexto, 

o professor surdo torna-se parte ativa do processo pedagógico, para ensinar a língua 

de sinais e aprofundar os conteúdos curriculares” (p. 31). 

Entretanto, durante a sua formação escolar básica raramente a língua de sinais 

foi utilizada como meio de instrução, desvalorizando parte da sua identidade cultural, 

como Albres (2014) aponta: 
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Os surdos adultos de hoje viveram uma educação em que sua língua, 
a Libras, não tinha qualquer valor. Compreende-se que o capital 
cultural dos surdos geralmente não foi valorizado pela escola. 
Registros de história escolar revelam a não existência de percurso 
escolar regular, sem interrupções. [...] Surdos com pais ouvintes, 
mesmo que de uma classe econômica abastada e de bom nível 
cultural, tiveram a transmissão da cultura dificultada, visto que um dos 
principais elos de apropriação e reflexo da cultura é a própria língua 
oral bem falada e valorizada pela escola (ALBRES, 2014, p. 51). 

Logo, a formação desse professor deve servir, de início, para o respeito à 

especificidade linguística e cultural dos surdos. Como esse respeito não esteve 

presente na sua formação inicial, deve existir agora, durante uma formação 

pedagógica, servindo como base para a ampliação e reprodução desse respeito, 

principalmente se os professores surdos atuarem na formação de novos professores. 

É necessário valorizar a formação do professor surdo, que ainda não é visto 

como um profissional relevante ou que tem uma importância, seja como modelo 

linguístico cultural para crianças surdas, ou como formação de futuros professores, 

conforme expressa Reis (2007). 

Com isso, destaca-se a valorização e a visualização da importância da 

formação do professor surdo, um dos objetivos do Decreto nº 5.626/2005, que é o “do 

uso e da difusão da Libras” (BRASIL, 2005), além da valorização do saber pessoal e 

experiencial desse profissional. 

Assim sendo, o currículo para formação de professores surdos nos cursos de 

Letras-Libras valoriza a cultura do indivíduo e como este poderá realizar sua prática 

docente incluindo seus saberes históricos, culturais e sociais como cidadão surdo. 
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Capítulo 4 – Análise sobre diferentes concepções metodológicas e didáticas 

desenvolvidas por Instrutores e Professores Surdos no ensino da Libras como 

primeira e segunda língua  

A realidade da educação de Surdos no Brasil apresenta um divisor de águas o 

decreto 5626/2005, que regulamenta a lei de LIBRAS. A partir desse instrumento legal 

também se cria um imperativo no campo metodológico das línguas de sinais no país. 

Em razão do isolamento que se impôs aos Surdos em turmas de ouvintes e da 

negação das línguas de sinais durante um longo período, o processo de ensino e 

aprendizagem ou de uma pedagogia visual e cultural surda ficou desprezada nos 

espaços institucionais. Por outro lado, ricos percursos de experiências com a língua 

de sinais e a cultura surda aconteceram em diferentes lugares como as associações 

de surdo, com a presença de crianças, jovens, adultos e idosos Surdos. 

          Todo esse material e formulação pedagógica empírica muitas vezes são 

perdidos, e com isso também tradições vão se apagando. Por isso compreendemos 

como um membro da comunidade Surda chora intensamente ao perder um parceiro, 

seja idoso ou não, porque muitas coisas morrem junto, o compartilhamento de 

sentimentos que se dão em pequenas história e confidências, em momentos lúdicos 

e de solidariedade. Acredito que os enfoques das metodologias de língua de sinais 

devam se voltar para toda essa “produção empírica” como elementos essenciais para 

serem retomados sistematicamente dentro de um processo de escolarização. 

A presente pesquisa procura não apenas mostrar caminhos amadurecidos na 

educação de surdos e que se mostraram eficientes, mas tem o papel de ser 

propositiva em termos de reunir princípios que refletem um jeito surdo de construir. 

Mais do apresentar técnicas e fórmulas prontas de como ensinar e o que interfere na 

aprendizagem, é importante que a produção de surdos tenha cada vez mais espaço 

para criar novos textos. Se “uma ideia puxa outra”, “um texto de um surdo puxa textos 

de muitos outros surdos”. 

Entendemos que são formas de compor visualmente que se aproximam, se 

tocam e abrem perspectivas que precisam ir crescer para se encontrar no caminho. 

As vias são muitas, como uma cidade cheia de estradas, assim é o encontro dos textos 

surdos. Não podemos falar de uma metodologia única, mas de metodologias; é 
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sempre no plural porque não podemos esquecer que são várias as identidades 

surdas, e o que atende a uma, não necessariamente atende a outra. Decidir que 

metodologia utilizar depende de uma complexa interação de fatores individuais e 

sociais, todo educador deve estar atento às diferenças. 

          Metodologias não apresentam garantias e certezas de como o ensino deva ser, 

mas funcionam como um conjunto orquestrado de elaborações desenvolvidas ou 

reconhecidas pelos Surdos ou construídas a partir da Cultura Surda que produz 

efeitos de sentidos mais significativos para essa comunidade. Dentro de um currículo 

que está sempre aberto e em movimento para atender a realidade que se apresenta, 

o campo metodológico é um contínuo repensar das relações pedagógicas. 

          É urgente a formação continuada para os instrutores e professores Surdos, 

incluindo as práticas pedagógicas no ensino da Libras como L1 e L2 aos alunos 

Surdos e não surdos. É preciso que estes instrutores e professores desenvolvam 

pesquisas que os permita identificar concepções metodológicas e didáticas que 

garantam o respeito à Cultura Surda. 

          Observando o número de instrutores e professores Surdos formados, através 

de documento registrado pela FENEIS-SP, o de instrutores é maior e a maioria 

ministram a Língua de Sinais como L2 para os alunos não surdos. O de professores 

é menor, ministram a Língua de Sinais como L1 e L2 para os alunos Surdos e não 

surdos. Sabemos que a formação interfere diretamente nas concepções dos 

indivíduos e como podemos observar, isso muda o campo de atuação, a maneira de 

ensinar a língua está muito relacionada à formação inicial. 

          Isso nos leva a pensar sobre o Decreto no. 5.626/2005, que institui a formação 

dos instrutores em institucionais de ensino e dos professores nas universidades como 

necessidade de ter algum complemento na sua formação, ou seja, a inserção da 

pedagogia nas formações complementares. As matrizes dos cursos de formação de 

instrutores ou de professores de Libras não garantem aprendizagem sobre a prática 

pedagógica no ensino da língua para poder usa-la contextualmente, tanto na 

metodologia como na didática.  Sobre essa formação, aponta Noffs (2003): 

Os cursos de formação de professores tem a incumbência de 
privilegiar uma formação organizada em torno de um projeto 
pedagógico que favorece a articulação entre a teoria e pratica, de 
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forma contextualizada e inserida ao longo do curso, ocupando 
espaços concomitantes entre as áreas específicas e a prática e 
proporcionando ao educador em sua formação uma visão prática dos 
conteúdos aprendidos em disciplinas especificas que servirão como 
referencial em sua atuação na escola, ao se falar do processo de 
ensino, a figura do professor se torna indispensável, é aquele que 
planeja, diz e fala, se apropria dos conhecimentos a serem 
transmitidos e os seleciona (NOFFS, 2003, p. 71). 

          Neste sentido, é necessário repensar de que maneira esses instrutores e 

professores estão tendo acesso as informações sobre o ensino da Libras, seja 

momentos de formações, pois a maneira que eles virem conceber seus alunos Surdos 

e não surdos influenciará diretamente em sua intervenção pedagógica com eles.  

          As inovações metodológicas e didáticas devem ser tratadas como avanço, 

possibilidade de crescimento para todos os envolvidos, profissionais e instituições e 

alunos. A partir do desenvolvimento de práticas e materiais específicos para um 

trabaçho mais aprofundado no ensino da língua. 

          Para tudo isso acontecer, é preciso instituirmos a criação de currículos 

diferenciados para o ensino da Libras como L1 e L2 para alunos Surdos e não surdos. 

O currículo para dizer da língua e da Cultura Surda não pode ser uma “colagem” 

de outros currículos elaborados tendo como modelo uma metodologia que preza o 

oral e o auditivo. De acordo com Apple (2006), “o importante não é saber qual 

conhecimento será mediado e sim saber para quem é o porquê de determinado 

conhecimento ser mediado” (p. 73). O saber, o conhecimento, não é dado mas sim 

construído de forma crítica. Apple (2006) sustenta que:  

O currículo está estreitamente relacionado às estruturas econômicas 
e sociais mais amplas. O currículo não é um corpo neutro, inocente e 
desinteressado de conhecimentos. O conhecimento corporificado no 
currículo é um conhecimento particular. A seleção que constitui o 
currículo é o resultado de um processo que reflete os interesses 
particulares das classes e grupos dominantes (APPLE, 2006, p. 73). 

Se o currículo reflete interesses de uma classe hegemônica e, dentro de um 

currículo de base comum, a diversidade pode ser complementada de acordo com 

documento analisado, como se fazer reconhecer a diferença nesse contexto? A 

discussão em torno das diferenças é instigante. 
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As terminologias utilizadas para falar das diferenças denunciam um discurso 

hegemônico. Há uma grande e importante diferença entre compreender surdez num 

viés fisiológico e compreender como diferença. Há uma separação no entendimento 

entre conceito clínico de surdez e conceito socioantropológico. O conceito clínico 

objetiva o tratamento, a normalização do Surdo tendo como modelo o ouvinte. No 

conceito socioantropológico, a surdez é reconhecida como uma experiência visual, 

uma outra forma de ver e perceber o mundo diferente das pessoas que ouvem 

(SKLIAR,1997). 

O currículo deve ser pensado na perspectiva da diferença. Não existem 

modelos de currículos ouvintes que caibam no currículo da educação de Surdos. 

Construir um currículo com o olhar do Surdo é desconstruir o olhar etnocêntrico do 

outro, o não surdo. 

          Na escola, quem serão os interlocutores no aprendizado na língua de sinais 

pelos Surdos? Como defendido por Quadros (1997), o acesso à língua de sinais deve 

ser mediante o contato com e entre Surdos. A presença do instrutor Surdo de língua 

de sinais deve ser garantida nas políticas educacionais vigentes e não somente 

recomendada e/ou orientada. O ensino de língua de sinais para Surdos deveria seguir 

os parâmetros de ensino de língua materna ou L1 e, o ensino de língua de sinais para 

os não surdos, na perspectiva de ensino de língua estrangeira. Portanto, metodologias 

diferentes de ensino e aprendizagem. Esses pressupostos não estão expostos nesta 

Política Pública. 

          Nesses pressupostos, o currículo deve ser construído em uma concepção viso-

espacial, que trata da forma e estrutura em que a língua de sinais é organizada 

garantindo assim, acessibilidade aos conteúdos selecionados na língua de instrução 

dos Surdos. Dessa forma, a diferença é reconhecida e o pilar do desenvolvimento 

educacional é referendado por meio de interações sociais. Passa a ser a língua o 

mecanismo que traduz as relações e finalidades do meio. Ao exprimir um pensamento 

na língua de sinais, o discurso, nesta língua, se utiliza de uma perspectiva visual que 

não pode ser na mesma sincronia que uma língua oral-auditiva e vice-versa. 

(QUADROS, 2003).   
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          Ao fazer a opção por manter a língua portuguesa em primeiro plano em 

detrimento à língua de sinais, a Política de Educação Especial na Perspectiva de 

Educação Inclusiva demonstra um discurso hegemônico de uma língua sobre a outra. 

O poderio linguístico da língua portuguesa nessa política. 

A língua de sinais tem todas as características linguísticas de qualquer 
língua humana natural. É necessário que nós, indivíduos de uma 
cultura de língua oral, entendamos que o canal comunicativo diferente 
(visual-gestual) que o surdo usa para se comunicar não anula a 
existência de uma língua tão natural, complexa e genuína como é a 
língua de sinais. (GESSER, 2009, p. 22) 

           O Surdo que vai à escola, bem como qualquer outra criança, está em fase de 

desenvolvimento de uma língua, de construção de identidades, de princípios sociais 

e afetivos. É a escola o espaço de aprendizagem das formas de narração, de 

descrição, dos usos da linguagem em diferentes situações ampliando o conhecimento 

linguístico, conhecendo normas de convívio social, normas dos vários grupos 

constituídos na escola e de regras sociais importantes para a adequação à vida social.

 A escola propicia vivência de emoções, êxitos, desventuras, conflitos; 

envolvimentos importantes de serem vividos e praticados nas relações sociais. E os 

surdos nesse círculo escolar? As políticas educacionais desmerecem a situação 

linguística desse grupo. A escola deve ser o espaço de relacionamento com a cultura 

do outro, que tem outra língua, outro jeito de ler o mundo. Uma reflexão que leve à 

construção de outras políticas que referende os conhecimentos sobre a diferença sem 

restringir ou exigir moldes de adaptações às normas do grupo majoritário. No caso 

aqui, a supremacia da língua portuguesa, em detrimento da língua de sinais e da 

cultura surda.  

Uma educação que pretenda educar cidadãos para nosso tempo 
precisa insistir no desenvolvimento de habilidades e posturas que 
valorizem o conhecimento e colaborem com todas as pessoas e os 
grupos sociais. Esta meta implica estar consciente das distorções da 
informação pelas quais éramos e continuamos sendo dominados. 
Estar cientes de nossos preconceitos e nossas falsas expectativas 
sobre as culturas e comunidades às quais não pertencemos. Estamos 
falando de uma educação que possibilite o aprendizado de como 
harmonizar os direitos individuais e coletivos como meio para 
continuar mantendo e desfrutando da riqueza e das possibilidades de 
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um mundo onde a diversidade cultural é a norma (SANTOMÉ, 2001, 
p. 83). 

          Compreender uma ação de desimpedimento ao outro, contribui para o desejo 

de conhecer as peculiaridades desse outro. Seus saberes, seus sonhos, os modos de 

vida. Abrir-se ao outro deve ser umas das bases para edificação de relacionamentos 

de diálogo e colaboração. Em síntese, a finalidade da existência das instituições 

educativas deve ser: conhecer a nós e aos outros (SANTOMÉ, 2011). 

          Construir um currículo com o olhar Surdo é priorizar a experiência visual como 

aparato cultural e social e é imprescindível no desenvolvimento de identidade no 

contato do Surdo com outros Surdos para que as manifestações culturais aconteçam. 

Com um dispositivo legal, o Decreto n. 6.949/2009, que promulgou a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que garante 

uma educação na qual a língua de instrução dos Surdos seja a língua de sinais nos 

seguintes termos: “Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças 

cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de 

comunicação mais adequados ao indivíduo” (BRASIL, 2009). 

Como pensar em uma escola que possa sobrepujar, encobrir, ocultar e 

desconsiderar o quanto é fundamental a constituição da língua acerca de todos os 

procedimentos mentais superiores?  

          É inimaginável existir uma escola na qual a língua não esteja presente, 

formando alunos e professores como produtos de ação de linguagem. A questão que 

se apresenta é uma questão política. Não há como contrapor o caráter político e de 

justiça. A educação de Surdos reivindica uma escola na qual a língua permita que os 

Surdos se tornem sujeitos políticos. 

Um sujeito político, uma classe em luta como sujeito político, é sempre 
um operador de desclassificação, uma potência de desfazer a 
estrutura policial que põe os corpos em seu lugar, em sua função, com 
a parte que corresponde a essa classe e a essa função. É nesse 
sentido que se deve, no meu entender, radicalizar a ideia da classe 
que é uma não-classe. [...] os sujeitos políticos não existem como 
entidades estáveis. Existem como sujeitos em ato, como capacidades 
pontuais e locais de construir, em sua universalidade virtual, aqueles 



58 

 

mundos polêmicos que desfazem a ordem policial (RANCIÈRE, 1996, 
p. 378, apud SOUZA e SILVESTRE. p.185,186). 

          Discutir a educação de Surdos em uma perspectiva política é apropriar-se de 

uma construção cultural, social e político compreendida como relações de poder e 

pensamento que permeiam e determinam propostas e o processo educacional. As 

políticas educacionais para os Surdos ainda são traçadas em conceitos imperativos 

que procuram normaliza-los, bem como sua cultura e identidade. É inquietante como 

alguns documentos desconsideram as reais necessidades dos Surdos.    

          Os trechos dos documentos analisados aqui estão relacionados e constituídos 

por várias formas de discurso. O discurso da educação que os surdos defendem está 

alicerçado em vários campos: linguístico, direito, política, cultura. Realizar uma prática 

discursiva é exprimir, de acordo com certas normas, as relações que coexistem dentro 

de um discurso. Ficam evidentes algumas discrepâncias discursivas em relação à 

garantia de direitos linguísticos dos Surdos e as políticas educacionais citadas acima.   

          As Comunidades Surdas têm lutado histórica e culturalmente por uma educação 

que priorize a língua de sinais como língua de instrução e, concomitantemente a isso, 

lutam pela aprendizagem escolar, sem reduzir a língua de sinais a um recurso de 

acessibilidade na construção do conhecimento historicamente inscrito na língua 

portuguesa. 

Ter o conhecimento político do ser surdo como marca cultural, reivindicando 

pelo direito linguístico de aprender e apreender em língua de sinais. A atuação 

preponderante de movimentos surdos que reúne educadores Surdos, alunos Surdos, 

profissionais da área da educação, representantes dos órgãos representativos de 

Surdos, pesquisadores, faz diferença, pois debatem e defendem uma educação 

baseada na diferença (MÜLLER et al, 2013).   

          As discussões teóricas em torno do currículo, ao apontarem as minorias 

linguísticas e culturais, raramente mencionam a Comunidade Surda, os Surdos ou a 

língua de sinais e Cultura Surda, porque a diferença linguística e cultural do Surdo é 

muitas vezes ignorada aos olhos do outro, o não surdo. Apesar desta comunidade ser 

amparada legalmente por leis, decretos, convenções e declarações, a diferença 

linguística é negada no currículo. Contudo, à medida em que os Movimentos Surdos 
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se organizam em ações de reconhecimento e direitos, uma inquietação no contexto 

das políticas públicas está instalada e se faz necessário uma outra forma de apreender 

sobre o mundo se faz ser vista e percebida. Os dispositivos legais permitem o uso da 

língua de sinais, mas não garantem uma educação através e por meio dessa língua. 

          Os aportes teóricos deste trabalho contribuíram para o currículo ser 

compreendido como artefato formador de culturas, envolto de ações, de acepções e 

conexões de conhecimentos, de significados e construção de sentidos, podendo ser 

espaço de axioma e diferença. Os conhecimentos e saberes são da cultura, são 

inerentes a ela. As consonâncias no entorno da ideia de cultura e do pensamento 

reportam-se ao caráter complexo e social próprio dos saberes e conhecimentos nas 

relações de contestação, poder e conflitos.    
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Considerações 

         Esta pesquisa buscou desenvolver uma discussão teórica e prática que 

apresentasse quem é o instrutor e professor Surdo que estamos avaliando e trouxe 

nessa discussão uma concepção socioantropologica onde o instrutor e professor é um 

Sujeito Surdo que deve ser respeitado em sua diferença, em sua Cultura Surda, em 

sua língua, a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e em todos os outros aspectos que 

o torna SER. 

           Considero importante retomar a questão do direito de ser Instrutor e Professor, 

com respaldo em documentos que são base para a construção de políticas públicas, 

ações e movimentos do Brasil. Nesta retomada busquei trazer a questão da formação 

continuada como direito indiscutível para todos como perspectiva de buscar equidade 

de oportunidades de permanência a todo e como uma proposta adequada que atende 

a demanda de todos que querem aprender a Libras como segunda língua reconhecida 

no Brasil. Muitas dos estudos selecionados para embasar a presente pesquisa tem 

autoria de Surdos que, mais do que ninguém, podem fazer defesa à prática 

pedagógica diferente para o profissional Surdo com propriedade e convicção de poder 

falar de um lugar que só eles enquanto Surdo vivenciam.  

          Há necessidade de criação de novos cursos de formação continuada para estes 

profissionais, incluindo a prática pedagógica, com inovações metodológicas e 

didáticas para conseguir formá-los com mais eficiência. Dessa maneira, considero 

fundamental manter esse tema em pauta como necessidade que incentive o direito do 

Surdo aperfeiçoar a sua formação enquanto instrutor e professor de língua.  
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