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RESUMO 

 

A presente pesquisa está vinculada ao Grupo de Pesquisa Estudos Linguísticos e 

Internacionalização do Currículo e à Linha de Pesquisa: Práticas Docentes e Formação 

Profissional da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). O estado da arte apontou uma 

escassez de estudos sobre cultura surda e o ensino de Libras como segunda língua, no contexto 

da formação de professores, fato que justificou a realização de um estudo que problematizasse 

o tema, principalmente com vistas a contribuir com as discussões sobre o ensino de Libras e, 

também, problematizar a cultura surda nesse contexto. Diante desse cenário, o estudo teve como 

objetivo discutir as abordagens da cultura surda no ensino de Libras em cursos de licenciatura. 

A pesquisa analisou os ditos sobre a cultura surda em relação à rede discursiva que dá condições 

de emergência e de permanência da disciplina de Libras no Ensino Superior: pesquisas 

acadêmicas, contexto político e prática docente. Para tanto, empreendeu-se uma análise de 

inspiração Foucaultiana, operando com conceitos de enunciado e formação discursiva, na 

descrição e na discussão do que se denomina, neste trabalho, de tríade discursiva sobre a 

disciplina de Libras. A composição da materialidade de análise envolveu três etapas: 

levantamento de produções sobre a disciplina de Libras e/ou ensino de Libras em duas bases de 

dados, a saber: Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e Portal de periódicos 

CAPES/MEC; mapeamento de documentos, textos, pareceres produzidos no período que 

marcou o reconhecimento da Libras; e realização de entrevistas com professores de Libras para 

arranjo das narrativas sobre o contexto da prática de ensino.  Para fundamentar a análise, este 

trabalho tomou como referência estudos que abordam as noções de currículo (SILVA, 2010, 

2017), cultura (GEERTZ, 2017), cultura e identidade surda (STROBEL, 2009; PERLIN, 2015; 

PERLIN; REIS, 2012), interculturalidade e estudos surdos (MOREIRA; CANDAU, 2014; 

SKLIAR, 1999, 2015; LOPES, 2007) e teorizações foucaultianas (FOUCAULT, 2008). Ao 

colocar os enunciados dos três estratos discursivos em suspenso, em sentido de aproximá-los e 

relacioná-los, na discussão das abordagens da cultura surda no ensino de Libras, percebeu-se 

que a disciplina de Libras figura uma arena de disputa entre dois discursos sobre o sujeito surdo. 

O discurso que opera na lógica da Educação Especial, que coloca em funcionamento a política 

da Educação Inclusiva. O discurso da lógica surda problematiza a formação do professor 

inclusivo e coloca em pauta a formação do professor bilíngue. Esses discursos são produzidos 

e operam a partir de diferentes campos do saber e produzem diferentes efeitos discursivos no 

contexto da formação de professores. 

 

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Currículo. Cultura surda. Formação de 

professores.  
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ABSTRACT 

This research is linked to the Research Group Linguistic Studies and Internationalization of the 

Curriculum and to the Line of Research: Teaching Practices and Professional Training of the 

University of Vale do Itajaí (UNIVALI). There is a clear lack of studies on deaf culture and the 

teaching of Brazilian Sign Language - LIBRAS as a second language, in the context of teacher 

education. This observation led to this study to investigate the subject, seeking to contribute to 

discussions about the teaching of LIBRAS and also to investigate deaf culture in this context. 

This study discusses approaches to deaf culture in the teaching of Libras in undergraduate 

courses. It analyses discourses about deaf culture in relation to the discursive network that gives 

conditions for emergence and permanence of the discipline of Libras in Higher Education: 

academic research, political context, and teaching practice. For this purpose, an analysis 

inspired by Foucault was conducted, operating with the concepts of utterance and discursive 

formation in the description and discussion of what is termed, in this work, a discursive triad 

on the discipline of LIBRAS. The composition of the materiality of the analysis involved three 

stages: a survey of productions on the discipline of LIBRAS and/or teaching of LIBRAS in two 

databases, namely: the CAPES Thesis and Dissertation Catalog and the CAPES/Ministry of 

Education journal database; mapping of documents, texts, opinions produced in the period that 

marked the recognition of LIBRAS; and interviews with teachers of LIBRAS, to arrange the 

narratives about the context of teaching practice. To support the analysis, this work is 

theoretically based on studies that address the notions of curriculum (SILVA, 2010, 2017), 

culture (GEERTZ, 2017), culture and deaf identity (STROBEL, 2009; PERLIN, 2015; 

PERLIN; REIS, 2012), interculturality and deaf studies (MOREIRA; CANDAU, 2014; 

SKLIAR, 1999, 2015; LOPES, 2007) and Foucaultian theorizations (FOUCAULT, 2008). By 

putting the statements of the three discursive strata in suspension, in order to bring them closer 

and link them in the discussion of approaches to deaf culture in the teaching of LIBRAS, it was 

noticed that the discipline of LIBRAS is an arena of dispute between two discourses about the 

deaf subject. On one hand is the discourse that operates within a logic of Special Education, 

which implements the policy of Inclusive Education, and on the other, the discourse of deaf 

logic, which investigates the training of the inclusive teacher and puts the training of the 

bilingual teacher on the agenda. These discourses are produced and operate from different fields 

of knowledge, producing different discursive effects in the context of teacher education. 

 

Keywords: Brazilian Sign Language. Curriculum. Deaf culture. Teacher training.  
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1 PARA COMEÇAR... 

Quanto ao motivo que me impulsionou foi muito simples. Para 

alguns, espero, esse motivo poderá ser suficiente por ele mesmo. É 

a curiosidade – em todo caso, a única espécie de curiosidade que 

vale a pena ser praticada com um pouco de obstinação: não 

aquela que procura assimilar o que convém conhecer, mas a que 

permite separar-se de si mesmo.  

(FOUCAULT, 1984, p. 13). 

 

É preciso anunciar as trajetórias que me constituíram até aqui, revisitar o já vivido, 

anunciar as memórias, o caminho percorrido. Tal movimento contextualiza o lugar de fala que 

me inscrevo como estudante e professora no momento de produção desta pesquisa. E, 

sobretudo, explica a curiosidade que mobilizou dadas escolhas e contornos do projeto de 

pesquisa. 

O objeto de pesquisa nasce do desconforto, do problema, daquilo que desacomoda 

nossos ditos e nossas práticas. Neste estudo, a escolha do objeto de pesquisa tem relação com 

vivências escolares que atravessaram a vontade de saber sobre os sujeitos surdos e minha prática 

como docente de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Tudo começou no Ensino Fundamental, 

momento que tive meu primeiro contato com pessoas surdas. Era um grupo de estudantes 

surdos, com idades variadas, que estudavam em uma mesma sala, a “sala especial”, separada 

de todas as outras. No intervalo, observava-os e chamava-me atenção aquela forma diferente 

de comunicação: “Com as mãos!”. Embora curiosa com a língua daquele grupo e com muita 

vontade de me comunicar, poucas vezes interagi com eles. Queria aproximar-me, mas havia um 

grande distanciamento deles em relação aos demais. Na escola, eles eram os “mudinhos”, “os 

especiais”, que estudavam na mesma escola, mas ficavam grande parte do tempo separados de 

todos. Na Graduação, ocorreu meu segundo encontro com pessoas surdas. Encontro que 

aconteceu dentro do curso de Educação Especial1, no qual ingressei movida pelo desejo de atuar 

especificamente com pessoas com deficiência mental.  

No primeiro dia de aula de Libras, o contato com a professora surda e com a língua de 

sinais mudaram os rumos da minha formação. Naquele momento, identifiquei-me e apaixonei-

me pela Libras e direcionei todos os esforços e todas as atividades de formação para atuar na 

educação de surdos. Na metade do curso, embrenhei-me em um estágio extracurricular na 

escola de Surdos Reinaldo Coser, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A vivência nesse 

contexto, os momentos pedagógicos e as festividades da comunidade surda mostraram muito 

 
1 Curso de Licenciatura Plena em Educação Especial, da Universidade Federal de Santa Maria. A turma que 

ingressei foi a segunda oferta do currículo com formação nas duas habilitações: deficientes mentais e deficientes 

da Áudio-comunicação. 
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além do uso da língua operada no contexto educacional. Ela me colocou frente a frente à cultura 

surda. 

Em tempo de Graduação, atuei como tutora da disciplina de Libras, ofertada na 

modalidade a distância, no curso de Educação Especial, na Universidade Federal de Santa 

Maria. Tive a oportunidade de trabalhar com os professores de Libras e acompanhar o ensino 

da Língua de Sinais sob a perspectiva do ensino a distância. Foi um momento que destaco em 

minha formação pelas aprendizagens que tive junto aos professores surdos, sejam linguísticas, 

culturais, seja de inserção no contexto de ensino de Libras; e, também, com os acadêmicos do 

curso de Educação Especial a distância. Na conclusão do curso, problematizei, no Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), a percepção dos professores surdos que atuavam na escola de 

surdos a respeito da formação do Educador Especial. 

Após a conclusão do curso de Educação Especial, os percursos começaram a enveredar 

para o ensino de Libras. Minha primeira experiência ocorreu no contexto da Educação Básica, 

no município de Florianópolis, Santa Catarina, na Sala de Recursos Multifuncional, com a 

oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para estudantes surdos. Além do 

ensino de Libras para crianças surdas, promovia o ensino como segunda língua (L2) para 

estudantes ouvintes. Um momento de expressivo crescimento e estudo foi a realização de um 

projeto de ensino de Libras para crianças ouvintes, realizado em parceria com as professoras de 

turma em uma unidade de Educação Infantil. A proposta de ensinar Libras como L2 foi 

desafiadora naquele momento, no que diz respeito à organização de uma prática pedagógica 

que articulasse conhecimentos sobre abordagem de ensino de L2 e Educação Infantil e, 

sobretudo, por encontrarmos poucos referenciais teóricos sobre o tema. A prática e a vivência 

do projeto deixaram aprendizagens, mas muito mais interrogações e anseios. Especificamente 

sobre o processo de aquisição da Libras como segunda língua: abordagem de ensino, relação 

língua e cultura e impactos da aquisição da Libras para as crianças ouvintes.  

 O período de trabalho como professora de Libras na Rede Municipal rendeu valiosas 

oportunidades, como, por exemplo, as aprendizagens com colegas surdos e ouvintes, com anos 

de experiência no ensino de Libras, e, também, com aqueles que, como eu, estavam iniciando 

a jornada como docentes. Foram diálogos e trocas essenciais na minha constituição como 

professora de Libras. Nesse processo, a convite de alguns colegas, tive a oportunidade de 

participar da Associação de surdos da Grande Florianópolis, em cursos, encontros e festas. Foi 

tempo de formação, aprendizagens, vivências com a comunidade surda.  
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 Em 2014, assumi a disciplina de Libras no Instituto Federal Catarinense, para atuar 

especificamente em cursos de licenciatura. Desde então, a prática com o ensino de Libras, como 

segunda língua, tem sido meu campo de atuação; um desafio semestre a semestre, regado a 

constantes questionamentos: Que abordagem de ensino? Como promover o acesso à cultura 

surda nesse contexto? Como promover o ensino de Libras de forma contextualizada com a 

cultura surda? Que atividades e avaliações são mais coerentes com a modalidade da Língua de 

Sinais? É nesse ir e vir, de construção e de desconstrução, que fui me desacomodando e me 

constituindo como docente de Libras. Foi com esse desejo de mobilizar aspectos da minha 

prática que procurei o Mestrado em Educação, especificamente o Grupo de Pesquisa Estudos 

Linguísticos e Internacionalização do Currículo. 

 Toda essa narrativa de uma trajetória acadêmica, uma narrativa sobre si e uma prática 

docente, contextualiza o lugar em que a pesquisa foi pensada. Por essa narrativa, delimito 

também meu lugar de fala. Pensar no meu lugar de ouvinte em relação ao lugar da pessoa surda 

e todas as implicações e as diferenças que esse lugar que é tomado como norma tem para a 

comunidade surda. Ao mesmo tempo que isso não me exime, ao contrário, é necessário que, 

como ouvinte, eu tensione as relações sociais do surdo frente à sociedade ouvinte. É assumir 

uma postura ética (RIBEIRO, 2017). Demarcar o meu lugar de fala é importante para pensar as 

desigualdades, hierarquias que são tensionadas em relação às pessoas surdas. O lugar de fala 

não constitui representatividade de uma minoria, mas o lugar social que se ocupa em um dado 

jogo discursivo. É desse lugar social de ouvinte que aprendeu a Libras como segunda língua, já 

em período tardio, militante da causa surda e docente de Libras, que tensiono a questão 

problema que norteia a pesquisa: De que formas a cultura surda é abordada no ensino de 

Libras em cursos de licenciatura? 

A revisão de literatura indica poucas pesquisas que articulam cultura surda e ensino de 

Libras como segunda língua, especificamente no contexto do Ensino Superior. Tal questão pode 

estar relacionada à pouca tradição que se tem no Brasil com o ensino formal da Libras como 

segunda língua. Sobre as pesquisas encontradas sobre o tema, destaco as realizadas por Gesser 

(1999, 2006), Leite (2004), Leite e Mccleary (2009), as quais figuram significativas 

contribuições para a discussão do contexto de ensino e de aprendizagem de Libras como 

segunda língua para ouvintes, principalmente por localizá-las e relacioná-las às áreas de estudo 

da Linguística.  
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Considerando os apontamentos da revisão de literatura e meu desejo de tensionar minha 

prática como docente de libras, delimitamos como objetivo de pesquisa: discutir as 

abordagens da cultura surda no ensino de Libras em cursos de licenciatura.  

Temos como objetivos específicos: mapear as produções acadêmicas sobre ensino de 

Libras e/ou disciplina de Libras; descrever o contexto político de institucionalização da Libras 

como disciplina curricular; mapear as abordagens à cultura surda manifestas nas narrativas dos 

professores de Libras; e relacionar as abordagens à cultura surda dispostas em textos 

acadêmicos, nos dispositivos legais e nas narrativas docentes. 

A pesquisa pretende discutir as abordagens da cultura surda no ensino de Libras em 

relação à rede discursiva que dá condições de emergência e de permanência da disciplina de 

Libras no contexto acadêmico: pesquisas acadêmicas, contexto político e prática docente. Para 

debruçarmo-nos sobre essa tríade discursiva, a qual denominamos de “estrato discursivo”, 

empreendemos uma análise de inspiração Foucaultiana, perspectiva que considera o discurso 

como produtor do que enuncia. No movimento de análise, pretendemos operar com as noções 

de enunciado, formações discursivas e regularidades do discurso (FOUCAULT, 2008). 

Para tanto, esta dissertação está organizada em oito capítulos, além desta introdução. No 

primeiro capítulo, localizamos a perspectiva metodológica da pesquisa e os caminhos 

percorridos na constituição da materialidade de análise. No segundo, situamos o leitor quanto 

ao conceito de cultura surda, demarcando as lentes pelas quais olhamos e compreendemos o 

termo. No terceiro capítulo, apresentamos o primeiro estrato discursivo a partir de uma revisão 

das pesquisas acadêmicas que abordam a disciplina de Libras e/ou ensino de Libras (L2) no 

contexto das licenciaturas. O quarto capítulo contextualiza o cenário político e a rede de 

enunciados que deram condições de emergência à institucionalização da Libras como disciplina 

curricular obrigatória, que configura o segundo estrato discursivo. Na sequência, apresentamos, 

no quinto capítulo, as narrativas dos professores de Libras, que nomeamos de terceiro estrato 

discursivo, de modo a fazer um movimento de análise delas em relação aos discursos 

produzidos no contexto político e acadêmico. No sexto capítulo, tecemos relações entre os 

estratos discursivos dando evidência aos enunciados sobre cultura surda em sentido de 

demonstrar os jogos de poder e de efeitos no campo do ensino de Libras na formação de 

professores. No sétimo capítulo, buscamos tensionar os discursos produzidos no campo 

político, acadêmico e na prática docente. Por fim, o último capítulo aborda as considerações 

finais deste trabalho.  
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, apresentamos os percursos da pesquisa. Anunciamos as escolhas do 

referencial metodológico e, também, o modo como a materialidade da pesquisa foi composta 

nos três estratos discursivos:  as pesquisas acadêmicas, as políticas que instituem a Libras e as 

narrativas dos professores de Libras. 

2.1 PERCURSOS DA PESQUISA 

[...] não é por tal ou qual método que se opta, e sim por uma prática 

de pesquisa que nos “toma”, no sentido de ser para nós significativa.  

(CORAZZA, 2002. p. 123). 

 

 A pesquisa é um percurso que, embora tenha sentidos e caminhos previamente 

pensados, não se sabe certamente como será, nem os rumos que tomará. É na trajetória do 

estudo, no envolvimento com a prática da pesquisa, que os sentidos e os caminhos vão se 

desenhando.  

Nesta pesquisa, a configuração do percurso metodológico foi tomando forma a cada 

passo dado. Os primeiros passos foram marcados por convicções e escolhas metodológicas bem 

determinadas. No entanto, no desenrolar do estudo, em diálogo com outros que já se 

interessaram pelo mesmo tema, começamos a perceber o objeto de estudo sob outras 

perspectivas e, por isso, não foi possível seguir adiante com tantas convicções e certezas. Foi 

preciso parar, elaborar e escutar o que o próprio objeto estava pedindo. No caso deste estudo, 

implicou reconhecer que não era mais possível olhar para a disciplina de Libras em cursos de 

licenciatura, sem considerar toda uma rede discursiva que a produziu e a produz. Implicou olhar 

de um outro modo as coisas ditas sobre o tema de pesquisa e, portanto, aproximarmo-nos das 

teorizações foucaultianas para analisar as abordagens da cultura surda na disciplina de Libras. 

Essa escolha implicou a necessidade de olhar o discurso de outro modo, que não mais como um 

jogo de signos.  

 Acolhemos a perspectiva foucaultiana, utilizando algumas noções no percurso de 

análise, não como possibilidade única, mas um caminho que proporciona uma leitura entre 

várias possíveis que poderiam se configurar sobre os dados desta pesquisa. Ao modo como 

Veiga-Neto (1996, p. 139, grifo do autor) esclarece, não pretendemos “[...] mostrar que a 

perspectiva foucaultiana é a melhor, mas é mostrar o quanto o pensamento de Foucault é capaz, 

o quanto pode ser útil por ele mesmo e o quanto ele deixa aberto para os lados e para a frente 

de si mesmo”.  
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 Na esteira metodológica, os estudos Foucaultianos figuram a caixa de ferramentas que 

possibilita operar, a partir de alguns conceitos, sobre os discursos. Esse movimento necessita, 

antes de tudo, um desprendimento da ideia de que analisar discursos significa interpretá-los e 

revelar sentidos ocultos e, ainda, de que o discurso é apenas um conjunto de signos. Em sua 

obra A arqueologia do saber, Foucault esclarece que a análise do discurso 

[...] consiste em não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos 

significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos 

de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É 

esse mais que os torna irredutível à língua e ao ato de fala. É esse “mais” que é preciso 

fazer aparecer e que é preciso descrever. (FOUCAULT, 2008, p. 55). 

O discurso, para Foucault, é prática, e analisá-lo implica ficar na existência das coisas 

ditas. É preciso “[...] trabalhar arduamente com o próprio discurso, deixando-o aparecer na 

complexidade que lhe é peculiar” (FISCHER, 2001, p. 198). Não há nada por “trás das 

cortinas”, esperando entrar na ordem da interpretação e da revelação.  

A partir dos estudos Foucaultianos, operamos com os conceitos de enunciado e de 

formação discursiva para percorrer e analisar os discursos sobre a disciplina de Libras como 

acontecimentos, como práticas que constituem e que produzem efeitos de verdade. O conceito 

de enunciado é um ponto importante para compreender o conceito de discurso proposto por 

Foucault. É um termo muito referido nas inúmeras definições de discurso que compõem a obra 

A arqueologia do saber.  

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem 

na mesma formação discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou formal, 

indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos assinalar [...]; 

é constituído de um número limitado de enunciados para os quais podemos definir um 

conjunto de condições de existência. (FOUCAULT, 2008, p. 132-133).  

A definição de discurso faz referência ao conceito de enunciado e demarca elementos-

chave para a compreensão do termo. O enunciado não se restringe à estrutura de uma sentença, 

ou seja, não está condicionado à estrutura de uma frase, mas se encontra na transversalidade 

delas. “Ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de 

estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no 

tempo e no espaço” (FOUCAULT, 2008, p. 89). O enunciado é composto por palavras, por 

signos, mas tem uma função de existência.  

Descrever o enunciado implica olhá-lo como um acontecimento, em um dado tempo e 

lugar e fazer aparecer as regras que lhe dão condições de emergência. Implica revelar a 
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formação discursiva que rege a dispersão dos enunciados. A formação discursiva consiste na 

“lei de repartição dos enunciados”, nas regras para sua produção.  

Não são coações que teriam sua origem nos pensamentos dos homens, ou no jogo de 

suas representações; mas não são, tampouco, determinações que, formadas no nível 

das instituições ou das relações sociais ou da economia, viriam transcrever-se, à força, 

na superfície dos discursos. [...]. Por sistema de formação é preciso, pois, compreender 

um feixe complexo de relações que funcionam como regra: ele prescreve o que deve 

ser correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou tal objeto, 

para que empregue tal ou tal enunciação, para que utilize tal ou tal conceito, para que 

organize tal ou tal estratégia. (FOUCAULT, 2008, p. 82). 

Compreendemos que a formação discursiva é um sistema de regras que permite que 

coisas sejam ditas, em um dado tempo e lugar, por determinados sujeitos, dentro dos limites de 

um domínio discursivo.  

Descrever os enunciados é dar conta de suas condições de produção em relação a uma 

formação discursiva. É ater-se às coisas ditas para desnaturalizá-las. É se haver com as práticas 

discursivas e não discursivas implicadas no discurso e as relações de poder-saber que estão em 

jogo. 

2.2 A COMPOSIÇÃO DA MATERIALIDADE DA PESQUISA 

Esta pesquisa debruça-se sobre a rede discursiva que trata da disciplina de Libras e a 

cultura surda em três estratos discursivos: as produções acadêmicas, a política que institui a 

Libras e as narrativas dos docentes de Libras. Nesta seção, apresentamos, de forma detalhada, 

o processo de composição do corpus dessa tríade discursiva. 

2.2.1 Primeiro estrato discursivo: as pesquisas acadêmicas 

A composição do corpus que constituiu o primeiro estrato discursivo se deu a partir do 

levantamento de pesquisas que tomam como objeto de estudo a disciplina de Libras e/ou ensino 

de Libras (L2), especificamente no contexto das licenciaturas. Para isso, definimos como base 

de dados o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

em Nível Superior (CAPES) e o Portal de Periódicos da CAPES/MEC. O Quadro 1 a seguir 

ilustra o processo de levantamento das produções nos referidos bancos de dados. 
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Quadro 1 - Dados referentes ao mapeamento das produções em duas bases de dados: Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES e Portal de Periódicos CAPES/MEC 

Banco de dados 
CATÁLOGO DE TESES E 

DISSERTAÇÕES DA CAPES 

PORTAL DE PERIÓDICOS 

CAPES/MEC 

Data da pesquisa 11 de janeiro de 2019 1 de fevereiro de 2019 

Descritores 

“Disciplina de Libras”; “ensino de 

língua de sinais”; “ensino de língua 

brasileira de sinais”; “disciplina de 

Língua Brasileira de Sinais”; “ensino 

de Libras”; “cultura surda”;  

“qualquer- é exato-língua de sinais-and-

qualquer- é exato-ensino superior”; 

“qualquer- é exato-língua de sinais-and-

qualquer- é exato-ensino superior”; 

“qualquer- é exato- “língua brasileira de 

sinais”- qualquer- é exato- “formação 

de professores”; “no título - é exato- 

“língua brasileira  sinais”- and - no 

título- é exato- “ensino”; “no título - é 

exato- “libras”- and - no título- é exato- 

“ensino”; qualquer- é exato-ensino de 

Libras-and-qualquer- é exato- cultura 

surda; qualquer- é exato- disciplina de 

Libras-and-qualquer- é exato- cultura 

surda 

Número de trabalhos 

encontrados 
132 299 

Número de trabalhados 

selecionados 
119 27 

Número de trabalhos 

analisados 
53 14 

Total de trabalhos 

analisados 
67 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

O processo de busca envolveu ações específicas, por tratar com bases de dados distintas. 

No Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, a busca ocorreu a partir dos descritores 

apresentados no Quadro 1. Nessa etapa, foram apontados, pela base de dados, um total de 132 

trabalhos, sob os quais foi realizada uma leitura flutuante dos títulos e dos resumos, para 

identificar os objetos de estudo. Após o garimpo, 119 trabalhos foram catalogados (título, autor, 

ano, instituição, tipo de produção, linha de pesquisa, palavras-chave e resumo). A etapa seguinte 

envolveu uma leitura mais aprofundada dos resumos para identificar os títulos repetidos e os 

que tangenciavam o objeto de estudo. Desse processo, 53 trabalhos permaneceram no corpus 

de análise.  
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No Portal de Periódicos CAPES/MEC2, a busca com descritores combinados, conforme 

apresentado no Quadro 1, apontou um total de 299 trabalhos. Na primeira leitura dos resumos, 

observamos que grande parte deles não se relacionavam com o tema. Dessa etapa, 27 trabalhos 

foram selecionados e catalogados (título, autor, ano, periódico, link do artigo, palavras-chave e 

resumo). Após uma leitura mais minuciosa dos resumos, 14 trabalhos permaneceram no corpus 

de estudo.  

O levantamento nas duas bases de dados gerou um total de 67 trabalhos3. Cabe 

ressaltarmos que a consulta nas duas bases de dados foi realizada sem recorte temporal, uma 

vez que a intenção foi conhecer todas as pesquisas já realizadas sobre a temática, desde suas 

primeiras produções. 

2.2.2 Segundo estrato discursivo: as políticas que instituem a Libras 

 A atenção do segundo estrato discursivo voltou-se para o cenário de discussão e de 

consolidação das políticas educacionais no campo da educação de surdos. A intenção foi olhar 

os discursos para além do que está posto na Lei. Nesse sentido, foi necessário um movimento 

de garimpo em dossiês, textos da comunidade surda, legislação, pareceres, publicações da 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis), documentos e registros de 

eventos para configurar a materialidade de enunciados. Buscamos as coisas ditas no cenário 

político em tempo que a disciplina de Libras foi inserida no currículo dos cursos de licenciatura. 

O Quadro 2 apresenta os documentos que constituíram o corpus de análise desta etapa da 

pesquisa. 

Quadro 2 - Documentos utilizados para a composição do corpus de análise do segundo estrato discursivo 

DOCUMENTO CONTEÚDO 

Projeto de Lei Nº 131/1996 - (texto 

original) 

“Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá outras providências.” 

Relatório Anual de Atividades da 

FENEIS - 1996 

Apresenta o trabalho realizado pela FENEIS em 1996 e as metas para 

1997. 

Dossiê PL 4857/1998 Documentos relacionados à tramitação do Projeto de Lei No 131/1996 na 

Câmara dos Deputados e Senado Federal. 

Texto As comunidades surdas 

reivindicam seus direitos linguísticos 

Documento produzido pela FENEIS em 1993, para demarcar a condição 

linguística e cultural da comunidade surda. 

Documento Alie-se a esta luta Carta encaminhada por entidades representativas da comunidade surda 

ao Senador Pedro Simon no momento do I Festival Brasileiro da Arte e 

Cultura surda. 

Lei Nº 10.436/2002 “Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras 

providências.” 

 
2 A pesquisa no Portal da CAPES foi realizada pelo acesso disponível às instituições de ensino participantes do 

programa. 
3 Os títulos das obras analisadas constam no Apêndice A desta dissertação. 
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DOCUMENTO CONTEÚDO 

Decreto Nº 5.626/2005 Regulamenta a Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a 

Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei Nº 10.098, de 19 

de dezembro de 2000. 

Portaria Nº 2.843/2004 Institui o grupo de trabalho para elaboração da Minuta do Decreto. 

Nota Técnica Nº 51/2012/MEC / 

SECADI /DPEE 

Implementação da Educação Bilíngue. 

Documento A educação que nós 

surdos queremos 

Documento elaborado pela comunidade surda a partir do Pré-Congresso 

ao V Congresso Latino Americano de Educação Bilingue para Surdos 

Minuta de Decreto  Torna público o Projeto de Decreto que regulamenta a Lei Federal Nº 

10.436, de 24 de abril de 2002. 

Nota SAJ Nº 4138/05 – RG Análise de minuta de decreto que regulamenta a Lei Nº 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e o 

Art. 18 da Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Portaria Nº 1.793/1994 Demarca a necessidade de complementar os currículos de formação de 

docentes e outros profissionais que interagem com portadores de 

necessidades especiais. 

Decreto Nº 3.298/1999 Regulamenta a Lei Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

consolida as normas de proteção, e dá outras providências. 

Lei Nº 10.098/2000 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, e dá outras providências. 

Resolução CNE/CEB Nº 2/2001 Institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica. 

Lei Nº 10.172/2001 Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. 

Resolução CNE/CP Nº 1/ 2002 “Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica.” 

Portaria Nº 3.284/2003  “Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências, para instruir os processos de autorização e de 

reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.” 

Decreto Nº 6.571/2008 Dispõe sobre o atendimento educacional especializado. 

Nota de esclarecimento da Feneis 

sobre a Educação Bilíngue para 

Surdos 

Resposta à Nota Técnica Nº 51/2012/MEC/SECADI/DPEE. 

Quadro das contribuições à proposta 

do Decreto para regulamentação da 

Lei Nº 10.436/2002 (RODRIGUES, 

2015) 

Apresenta as contribuições encaminhadas à proposta do Decreto para 

regulamentação da Lei Nº 10.436/2002 pelo Governo, Instituições de 

Ensino Superior e Entidades Representativas da Comunidade Surda. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

É possível notar que se desenhou uma extensa rede de documentos na composição do 

corpus do segundo estrato discursivo. Nesse sentido, como os documentos foram tratados? Essa 

resposta implica pensar na relação, indissociável, documento e história. Foucault (2008) 

problematiza o tratamento dado ao documento no contexto das práticas da história tradicional, 

destacando que, para preservar a memória dos monumentos, transformava-os em documentos; 

em outras palavras, matéria parada sob a qual se pretendia decifrar e interpretar os fatos 

produzidos pelo homem. Essa questão muda nas práticas da história, quando passa a tratar os 

documentos como monumentos, de trabalhar no interior deles e tratá-los em profundidade.  

Sobre os documentos, consideramo-los, nesta pesquisa, como monumentos. A partir 

deles, ao modo como explica Foucault (2008), procuramos estabelecer relações, olhar para os 
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tipos de acontecimentos, as séries que constituem, as condições de produção e de aparecimento. 

Não pretendemos, a partir de uma linearidade, resgatar memórias e reconstituir fatos, mas, sim, 

colocarmos, em suspenso, enunciados sobre a cultura surda e o ensino de Libras. 

2.2.3 Terceiro estrato discursivo: as narrativas dos professores de Libras 

O terceiro estrato ocupou-se do levantamento das narrativas dos professores de Libras. 

O primeiro passo para a realização das entrevistas com os docentes foi a submissão do Projeto 

de Pesquisa para avaliação do Comitê de Ética da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 

Esse procedimento exigiu a apresentação do projeto de Pesquisa, acompanhado do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)4 e o Termo de Anuência das instituições 

participantes da pesquisa, para autorizar a realização de entrevistas com os/as professores/as de 

Libras. Em relação à abrangência da pesquisa, delimitamos que o levantamento dos dados seria 

realizado em instituições próximas à cidade de Itajaí. Após a aprovação do Comitê de Ética5, 

foi encaminhado convite, via e-mail, aos participantes da pesquisa, a saber: docentes da 

disciplina de Libras que atuam especificamente em cursos de licenciatura.  

 A partir do aceite dos participantes, foi solicitada a cada um deles a indicação de um 

local para a realização da entrevista. A Tabela 1 que segue apresenta a relação do número de 

docentes por instituição: 

Tabela 1 - Relação das instituições de ensino que participaram da pesquisa e o número de docentes em cada 

uma delas 

Instituição Número de docentes entrevistados 

Instituto Federal Catarinense – IFC 2 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 3 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 2 

Universidade Regional de Blumenau - FURB 1 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 1 

Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE 1 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa 

No total foram realizadas dez entrevistas, não havendo o mesmo número de docentes 

entrevistados por instituição, visto que algumas possuíam apenas um docente de Libras. De 

forma unânime, todas as entrevistas foram realizadas dentro da instituição em que os docentes 

 
4 O documento consta no Apêndice B desta dissertação. 
5 A aprovação no Comitê de Ética foi emitida pelo Parecer nº 3.024.444, com data de 18 de novembro de 2018. O 

documento consta no Anexo A.  
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atuavam, especificamente em espaços de desenvolvimento de atividades cotidianas: sala de 

professores, sala de reuniões ou sala de aula.  

A entrevista seguiu um roteiro semiestruturado com oito questões apresentadas a 

seguir: 

 
ROTEIRO DA ENTREVISTA 

1. Qual sua formação e a quanto tempo você atua com a disciplina de Libras nos cursos de licenciatura? 

2. Como você percebe a inserção da disciplina de Libras nos currículos dos cursos de licenciatura em que você 

atua, com relação à organização, sua relação com as demais disciplinas e a visão da coordenação dos cursos? 

3. Qual o papel da disciplina de Libras frente ao processo educacional do surdo? 

4. Que conteúdos, da ementa da disciplina de Libras, você destacaria como relevantes à formação de professores?  

5. Como você organiza sua proposta pedagógica de ensino na disciplina de Libras? 

6. A cultura surda compõe a ementa da disciplina de Libras? Se sim, de que forma ela está contemplada e como 

ela compõe a sua prática pedagógica? 

7.  De que forma você vê a relação da cultura surda com o processo de ensino de Libras como segunda língua? 

8. Como você percebe a discussão da cultura surda na disciplina de Libras com os acadêmicos ouvintes? 

  

Antes de iniciar a entrevista, o projeto de pesquisa foi contextualizado aos docentes e o 

TCLE apresentado a eles para que registrassem o aceite em participar da entrevista. Quanto ao 

registro das entrevistas, as realizadas em Libras foram gravadas em formato de vídeo, e as 

realizadas na Língua Portuguesa gravadas em áudio. A tradução das entrevistas de Libras para 

a Língua Portuguesa não foi realizada pela autora da pesquisa, por considerar que esse processo 

requer escolhas semânticas que poderiam comprometer a legitimidade da análise do material. 

A transcrição das entrevistas em áudio foi realizada pela pesquisadora. Após a tradução e a 

transcrição das entrevistas, foi encaminhado aos sujeitos da pesquisa, via e-mail, o texto final 

das entrevistas para conferência e aprovação.  

 Sobre o perfil dos docentes entrevistados, todos compõem o quadro efetivo da 

instituição a qual estão vinculados. Em relação à formação dos professores de Libras, uma parte 

expressiva possui Graduação em Letras Libras - licenciatura, seguida da Pedagogia e Letras 

Libras - Bacharelado. O Gráfico 1 detalha a formação inicial dos docentes. 
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Gráfico 1 - Formação dos professores de Libras entrevistados durante a pesquisa em nível de 

Graduação das instituições relacionadas na Tabela 1 

 

 Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

A respeito da formação inicial dos docentes de Libras, cabe destacarmos que, dos dez 

que participaram da pesquisa, sete possuem duas graduações. Todos possuem formação em 

nível de Pós-Graduação, apresentando variações no que se refere ao grau acadêmico, como 

mostra o Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Grau de formação dos professores de Libras entrevistados durante a pesquisa em 

nível de Graduação das instituições pesquisadas 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Uma parcela pouco expressiva dos docentes possui formação em nível de Doutorado. O 

número de professores com formação em nível de Mestrado e especialização é o mesmo. No 

entanto, cabe destacarmos que três professores estavam com o curso de Mestrado em 
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andamento, no momento da realização da pesquisa. Em relação às áreas de concentração dos 

programas de Mestrado, conforme ilustra o Gráfico 3 a seguir, os estudos da tradução é a área 

que mais abriga os estudos e as pesquisas dos docentes de Libras, seguida da Educação. 

Gráfico 3 - Áreas de concentração dos títulos de mestre dos docentes de Libras das instituições 

pesquisadas 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Em relação à área de concentração do Doutorado, os dois docentes que possuem esse 

grau de formação desenvolveram suas pesquisas em Programas da Linguística.  

 Um outro ponto a destacarmos sobre o perfil dos professores que participaram da 

pesquisa é o tempo que atuam com o ensino de Libras no Ensino Superior (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Tempo de atuação dos docentes na disciplina de Libras no Ensino Superior 

nas instituições pesquisadas 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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Há uma variedade em relação ao tempo em que os docentes atuam com a disciplina de 

Libras. Uma questão em comum entre os docentes é que todos passaram a atuar com o ensino 

de Libras no Ensino Superior após a publicação do Decreto No 5.626, de 22 de dezembro de 

2005. Dessa forma, é possível considerar que o referido Decreto significou, ao menos no 

contexto das instituições analisadas, a inserção da figura do docente de Libras no corpo docente. 

Em movimento de olhar para o perfil dos docentes, buscamos apresentar e analisar 

elementos como o tempo de atuação, de formação inicial e de nível de Pós-Graduação. Essas 

informações são tensionadas em sentido de esclarecer sobre o perfil dos sujeitos que 

participaram da pesquisa. Somada a ela, demarcamos o contexto da realização das entrevistas, 

envolvendo os procedimentos, o roteiro da entrevista e a indicação das instituições pesquisadas. 

Todo esse aparato envolveu a contextualização da composição do terceiro estrato discursivo. 

Do mesmo modo, detalhamos a configuração do segundo estrato discursivo quanto à 

perspectiva pela qual se olha os documentos nesta pesquisa e os documentos que fizeram parte 

da materialidade analisada. Além disso, o primeiro estrato discursivo quanto ao levantamento 

nas duas bases de dados e os movimentos que marcaram a composição do corpus no contexto 

das produções acadêmicas.  

Após a apresentação dos caminhos trilhados na composição do corpus da pesquisa e do 

referencial teórico pelo qual se olha para essa materialidade, seguimos em sentido de situar o 

leitor quanto à compreensão do termo “cultura surda”. 
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3 CULTURA SURDA: SITUAR CONCEITUALMENTE PARA LOCALIZAR O TOM 

DA DISCUSSÃO 

Não me parece possível compreender ou aceitar o conceito de 

cultura surda senão por meio de uma leitura multicultural, ou seja, 

a partir de um olhar de cada cultura em sua própria lógica, em sua 

própria historicidade, em seus próprios processos e produções.  

(SKLIAR, 2015, p. 29). 

 

Dado que a cultura surda figura objeto de discussão desta pesquisa, a esta altura do texto 

é preciso fazermos uma pausa, ou melhor, tecermos uma conversa sobre o referido conceito, 

antes de prosseguirmos aos estratos discursivos que propomos apresentar nos capítulos 

seguintes. É preciso esclarecermos sobre as lentes pelas quais olhamos e compreendemos o 

termo cultura surda. Nesse movimento, não pretendemos discutir o que é cultura surda, nem 

ousamos defender uma ou outra concepção. A intenção é localizarmos as referências que 

sustentam a concepção de cultura surda nesta pesquisa. 

O termo cultura é polissêmico, controverso e ganha diversos significados nos diferentes 

campos do saber. Todavia, também é um termo que está na centralidade de muitas discussões. 

A respeito disso, Lopes pontua que: “Não há uma forma única nem mais adequada de 

conceituarmos cultura. É praticamente trivial afirmar que a complexidade do conceito de 

cultura inscreve-se na história e nos movimentos que desencadeiam muitos problemas, debates 

e embates filosóficos e políticos acirrados [...]” (LOPES, 2007, p. 15). 

Nessa arena de dissensos e consensos em torno do conceito de cultura, de toda essa 

complexidade em torno do termo, é preciso situarmos o campo pelo qual concebemos o 

conceito de cultura. Tensionamos nesta pesquisa o conceito de cultura a partir da concepção de 

Clifford Geertz: 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua 

análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como 

uma ciência interpretativa, à procura do significado. (GEERTZ, 2017, p. 4). 

O autor considera cultura como “teias de significados” tecidas pelo homem. Por essa 

compreensão, situa a antropologia como ciência interpretativa, em que o ato de interpretar a 

cultura de um povo implica considerá-la como um texto, passível de ser interpretada e não 

meramente descrita. É olhar para os detalhes, os significados produzidos pelos sujeitos no 

interior da cultura. Esse modo de compreender o termo cultura articula-se às lentes dos estudos 

culturais que compreende a cultura. Segundo explica Costa, 

[...] como expressão das formas pelas quais as sociedades dão sentido e organizam 

suas experiências comuns; cultura como o material de nossas vidas cotidianas, como 
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base de nossas compreensões mais corriqueiras. [...] como uma forma de vida (ideias, 

atitudes, linguagens, práticas, instituições e relações de poder), quanto toda uma gama 

de produções, de artefatos culturais (textos, mercadorias, etc.). (COSTA, 2011, p. 

109). 

Por esse viés a cultura ganha uma conotação lugar de ação e produção. E é a partir dessa 

concepção de cultura que vamos tecer sentidos sobre a cultura surda. 

 Refletirmos sobre o termo cultura surda implica pensarmos no sujeito surdo e nos 

sentidos produzidos sobre a surdez. A cultura surda sempre esteve presente nas vivências e nos 

encontros da comunidade surda, narrada como um “jeito de ser surdo”, “da experiência surda”, 

da celebração do encontro surdo – surdo, do uso da língua de sinais, das marcas históricas e das 

lutas políticas que significaram elos na comunidade surda. Apesar da proibição da língua, da 

imposição da norma ouvinte em oralizar o surdo, que marcou a história dos surdos, as teias da 

cultura surda foram sendo tramadas no seio da comunidade surda. Significações foram sendo 

tecidas e constituindo identidades surdas sob a perspectiva da diferença linguística e cultural. 

O termo “cultura surda”, conforme esclarece Gomes (2011, p. 13), “[...] começa a circular e a 

tomar grande importância nos discursos há aproximadamente 20 ou 25 anos e funciona como 

um conceito legitimado pela comunidade surda”. Contudo, o termo só é reconhecido após a 

significação no campo científico, com a inauguração dos estudos surdos. Ainda assim foi e 

continua sendo um termo amplamente questionado e rejeitado pela sociedade majoritária 

ouvinte. Surdo tem cultura? Sob a concepção de cultura como universal e única, nega-se a visão 

da comunidade surda como espaço de produção de processos culturais específicos. A visão da 

cultura surda é de uma cultura patológica, ao modo como coloca Skliar (2015) pelo “revés” da 

cultura ouvinte.  

 A cultura surda tem sido discutida e produzida por intelectuais surdos e pesquisadores 

da área da educação de surdos, sob a perspectiva dos estudos culturais. Nesse campo, os 

discursos sobre a cultura surda colocam a experiência visual como protagonista e como campo 

de significação e de constituição das identidades surdas. Strobel (2009), pesquisadora surda, 

que se inscreve nessa perspectiva, acentua que a cultura surda é algo que “penetra na pele do 

povo surdo”, que compartilha e vive nos espaços das comunidades surdas.  

Cultura surda é o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de se torná-

lo acessível e habitável ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem 

para a definição das identidades surdas e das “almas” das comunidades surdas. Isto 

significa que abrange a língua, as idéias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo 

surdo. (STROBEL, 2009, p. 27). 

É pela experiência visual, na vivência com a comunidade surda, pelo compartilhamento 

de uma língua, de uma história, que os surdos vão constituindo suas identidades. Identidades, 
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no plural, pois, ao modo como esclarece Hall (2007), a identidade não é algo fixo, acabado, 

mas está sempre em construção, negociação. No caso do povo surdo, por nascer em um contexto 

cultural ouvinte, as negociações implicam movimentos contrários ao reforço da cultura 

dominante. Essa questão produz na comunidade surda um movimento de resistência, que resulta 

no fortalecimento de um discurso sobre a cultura surda pela essência surda, em sentido de 

demarcar um ethos6 surdo. 

 Os discursos produzidos na centralidade da comunidade surda, colocam o termo cultura 

como um “imperativo conceitual”. Essa posição tem sido conceituada de diferentes formas. 

Pelas narrativas surdas, o termo é significado como “[...] língua, diferença, marcador identitário, 

essência, artefato fundamental de lutas e característica inata do sujeito surdo, propriedade 

privada ou concedida a” (GOMES, 2011, p. 71). Em contrapartida, as críticas feitas a esse tom 

dado à cultura surda, em sentido de demarcar uma essência surda, coloca-se a necessidade de 

problematizar e de desnaturalizar esse termo diante de processos de hibridização. Em 

contrapartida, o fechamento do conceito é justificado pela comunidade surda como sendo uma 

necessidade de fortalecer a própria cultura em/na relação às negociações e às imposições 

materiais e simbólicas da cultura ouvinte.  

Nas discussões contemporâneas, os surdos têm narrado a condição cultural em 

semelhança à situação de grupos étnicos. Eles lutam pela “[...] inversão do estigma de uma 

identidade reduzida à imagem de uma natureza e passam a se afirmar culturalmente de maneira 

visível e assumida” (WITCHS; LOPES, 2018, p. 4). Na esteira das discussões sobre o termo, 

sob as referências dos estudos culturais e dos estudos surdos, compreendemos cultura surda 

como teias de significados construídas pelo povo surdo a partir da experiência visual, da língua, 

da produção de artefatos, de hábitos que marcam a surdez como uma forma de vida.  

A  cultura surda é um campo de resistência e luta, no qual os sujeitos surdos que se 

inscrevem constroem e produzem suas identidades. Se olharmos pelo viés dos estudos culturais, 

a identidade não é algo que se constitui de modo natural, mas ela é construída no interior da 

cultura e não  fora dela. A identidade é produzida no e pelas teias culturais e sociais. No caso 

dos surdos, ela é produzida dentro do contexto da comunidade surda, na produção e na vivência 

da cultura surda.  

A convivência nos movimentos surdos, aproxima a identidade surda do sujeito surdo. 

A união de surdos cria outras “nuvens” de relações que são estabelecidas em um 

 
6 Utilizamos o termo ethos a partir do sentido demarcado por Foucault em seu livro Arqueologia das ciências e 

história dos sistemas de pensamento: “[...] um modo de relação que concerne à atualidade; uma escolha voluntária 

que é feita por alguns; enfim, uma maneira de pensar e de sentir, uma maneira também de agir e de se conduzir 

[...]” (FOUCAULT, 2000, p. 341-342). 
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parentesco virtual. Este parentesco virtual das identidades surdas, se sobressai no 

momento da busca de signos próprios com um vasculhamento arqueológico: 

proximidade surdo-surdo, entraves e conquistas na história, pensar surdo, cultura 

surda...Cumpre notar que no movimento a luta é de orgulho pelas conquistas e de 

indignação frente as barreiras. A identidade surda é uma luta instável e nunca será 

fixa. Nisto surge indignação contra impasses impostos pelos ouvintes. Os surdos 

viveram muito tempo sem serem capazes de se referirem as coisas que de fato estão 

dizendo, pois na história iluminista, ser surdo é ser privado de direitos de ser político. 

Por isso, ser surdo é uma identidade que se aprende em grupo e só pode ser aprendida 

no grupo dos surdos. (PERLIN, 1998, p. 34) 

A identidade não é fixa e fechada, é algo que está em constante ressignificação e 

produção. Entretanto, no caso dos surdos, o narrar a cultura surda pelo singular significa um  

modo de existência nesse entrelugar em relação à sociedade majoritária ouvinte. Esse 

movimento da comunidade surda marca a resistência e a representatividade posta e imposta 

pela cultura dominante em narrar os sujeitos surdos a partir de uma identidade que carrega o 

peso da falta, da deficiência.  

A partir dessa conversa sobre o termo “cultura surda”, seguimos o percurso da pesquisa, 

agora em sentido de apresentarmos o primeiro estrato discursivo que trata do campo das 

produções acadêmicas sobre ensino de Libra e/ou disciplina de Libras.  
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4 PRIMEIRO ESTRATO DISCURSIVO: PESQUISAS SOBRE DISCIPLINA DE 

LIBRAS E ENSINO DE LIBRAS EM CURSOS DE LICENCIATURA 

A revisão de literatura aponta uma escassez de trabalhos que tensionam a cultura surda 

em relação tanto à disciplina de Libras quanto ao ensino de Libras como segunda língua – 

questão que consideramos como uma pista para colocarmos em suspenso o que tem sido dito e 

o que não tem sido dito sobre a referida temática. Para tensionarmos: O que tem sido produzido 

em relação à disciplina de Libras e ao ensino de Libras no contexto das licenciaturas? Que 

temas têm sido protagonizados nesse contexto? Como a cultura surda é narrada nesse cenário? 

Que discursos emergem nas produções acadêmicas? Tais questões servem como guia no 

percurso de incursão nas produções acadêmicas, que propomos realizar neste capítulo.  

Antes de partirmos para o levantamento sistemático dos trabalhos, cabe citarmos 

aqueles que se ocuparam do mesmo objetivo ou desenvolveram estudos que se aproximam da 

intenção proposta nesta pesquisa, que é mapear o que tem sido pesquisado e produzido sobre a 

disciplina de Libras e/ou ensino de Libras no contexto das licenciaturas. Costa e Lacerda (2015) 

e Santos e Klein (2015), imbuídos de referido propósito, realizaram um levantamento de 

referências que tratam a disciplina de Libras como objeto de estudo. Cada um com suas 

especificidades, os autores anunciam achados que são significativos para a construção da 

revisão de literatura desta pesquisa.  

Costa e Lacerda (2015) analisaram a literatura científica sobre a inserção da disciplina 

de Libras, como componente obrigatório nos cursos de licenciatura. O levantamento dos 

trabalhos foi realizado no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, a partir dos descritores: 

“formação de professores”, “ensino de Libras no ensino superior”, “políticas educacionais 

inclusivas”, “Libras nos cursos de licenciatura” e “implementação da disciplina de Libras”, de 

forma combinada, entre dois ou três termos. Os autores identificaram sete trabalhos que se 

aproximavam com o seu objeto de pesquisa. O Quadro 3 a seguir apresenta os títulos dos 

trabalhos analisados pelos autores: 
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Quadro 3 – Lista dos títulos analisados no estudo de Costa e Lacerda (2015) 

 

Fonte: Costa e Lacerda (2015, p. 763). 

As considerações do estudo de Costa e Lacerda (2015) apontam uma escassez de 

materiais que abordam a disciplina de Libras na formação de professores. Os autores ressaltam 

que os trabalhos analisados se mostram diversos, mas apresentam contribuições significativas 

para a área de estudo. As análises indicam que as discussões mais recorrentes, sobre a disciplina 

de Libras, se referem à carga horária. De modo geral é baixa e se configura de acordo com o 

contexto de implementação (curso e instituição). Outro ponto destacado é o fato de a disciplina 

estar em consonância aos pressupostos da inclusão escolar. Segundo os autores: 
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Podemos notar que a disciplina de Libras para os cursos de licenciaturas se mostra 

mais afeita aos objetivos da inclusão escolar do que aos objetivos da educação 

bilíngue propriamente dito, apesar de seu valor de medida protagonista nas 

proposições do Decreto no. 5.626/2005. A implementação das disciplinas de Libras 

nos cursos de formação de professores está longe de resolver o problema da educação 

de surdos no Brasil, na verdade, mesmo em pleno desenvolvimento e se atendesse 

todas as expectativas de sua implementação, só resolveria parte da questão. Muitas 

outras medidas permanecem necessárias, no entanto, é inegável que os impactos dessa 

medida potencializam o interesse pelo debate acerca da inclusão escolar de alunos 

surdos e abre caminho para que mais medidas sejam tomadas no sentido da formação 

de recursos humanos para contemplar a inclusão escolar e social de alunos com 

deficiências. (COSTA; LACERDA, 2015, p. 770). 

 O estudo de Costa e Lacerda (2015) demarca a precariedade de literatura sobre a 

inserção da disciplina de Libras e denuncia que ela está mais relacionada à inclusão de surdos 

em contexto regular de ensino do que a proposta de educação bilíngue.  

 O artigo de Santos e Klein (2015) aproxima-se do estudo apresentado anteriormente, no 

que diz respeito ao objeto de estudo e aos caminhos metodológicos. Com o objetivo de analisar 

como a inserção da disciplina de Libras vem compondo o cenário de pesquisas acadêmicas, as 

autoras analisam dissertações, teses e artigos publicados em livros, periódicos e anais de 

eventos, a partir de pesquisas nos sites: Scientific Electronic Library Online  (SciELO) e 

Google. O Quadro 4  aborda os títulos analisados pelas autoras: 

Quadro 4 – Lista dos títulos analisados no estudo de Santos e Klein (2015) 

TÍTULO ANO 

Análise das vantagens e desvantagens da Libras como disciplina curricular no Ensino 

Superior 

2008 

O acontecimento do ensino de Libras – diferenças e resistências, no livro Libras em estudo: 

ensinoaprendizagem 

2012 

Os desafios da implementação do ensino de Libras no Ensino Superior 2008 

A disciplina de Libras no Ensino Superior: da proposição à prática de ensino como segunda 

língua 

2012 

O significado e implicações da inserção de libras na matriz curricular do curso de pedagogia 2012 

Perspectiva sociolinguística da inclusão da Libras no Ensino Superior 2013 

A disciplina de Língua Brasileira de Sinais nos currículos dos cursos de Pedagogia 2013 

A Libras como disciplina no Ensino Superior 2010 

Língua Brasileira de Sinais nos Cursos de Licenciatura: investigando o processo de formação 

de professores 

2011 

A disciplina de libras e a formação inicial dos professores: experiências dos alunos de 

graduação em pedagogia na Universidade Federal do Espírito Santo 

2011 

Libras na formação de professores: percepções dos alunos e da professora 2012 

A disciplina de Libras na formação inicial de pedagogos: experiência dos graduandos 2012 

A disciplina Libras no currículo do Ensino Superior: Desafios e perspectivas para a formação 

de professores 

2012 
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TÍTULO ANO 

A disciplina de Libras na graduação de pedagogia: contribuições para a formação do professor 2013 

A prioridade dos docentes surdos para ensinar a disciplina Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) nas instituições de Ensino Superior após o Decreto 5.626/2005 

2009 

Inclusão escolar e a formação de professores para o ensino de Libras (Língua Brasileira de 

Sinais): do texto oficial ao contexto 

2010 

Ensino de Libras na UFPel: memórias da experiência de produção de material didático em 

interface digital interativa 

2012 

O ensino de Libras para ouvintes: desafios para a produção de material didático 2012 

O ensino da Libras para ouvintes: análise comparativa de três materiais didáticos 2012 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Santos e Klein (2015). 

A análise das produções foi organizada a partir de cinco focos principais:  

a) da análise da legislação, como política que obriga a inserção da disciplina de Libras 

no Ensino Superior; b) de análises curriculares, as quais descrevem e comparam os 

planos de ensino das disciplinas de Libras; c) das implicações da disciplina de Libras 

no que se refere especificamente à formação de professores para atuar com alunos 

surdos na inclusão; d) de análises sobre a formação do professor de Libras no Ensino 

Superior; e, ainda, e) de análises dos materiais didáticos para o ensino da disciplina 

de Libras, entre outros. (SANTOS; KLEIN, 2015, p. 11). 

 A partir da análise dos trabalhos, as autoras destacaram que a disciplina de Libras é um 

tema bastante abordado em pesquisas acadêmicas que tratam de formação de professor, estudos 

de currículo, políticas públicas, entre outras áreas. No que se refere à área de currículo, segundo 

Santos e Klein (2015), os trabalhos analisam Projetos Políticos Pedagógicos, ementas e planos 

de ensino da disciplina de Libras, em sentido de comparar conteúdos e carga horária. No 

entanto, tais estudos limitam-se a fazer uma análise descritiva, sem aprofundamentos e 

discussões. Um apontamento frequente nos resultados das pesquisas analisadas diz respeito à 

necessidade do aumento da carga horária da disciplina de Libras. No que se refere à formação 

de professores, buscam compreender de que modo a disciplina de Libras contribui para a 

formação do professor com vistas à inclusão do estudante surdo. Sobre todo o processo de 

aproximação com as produções acadêmicas, as autoras consideram que “[...] os discursos que 

circulam nestes artigos e dissertações de mestrado estão produzindo a necessidade de se falar 

sobre a disciplina de Libras, seja em termos políticos, curriculares, didáticos ou mesmo sobre 

perfil dos professores e a formação dada aos alunos desta disciplina” (SANTOS; KLEIN, 2015, 

p. 24) 

 O trabalho de Santos e Klein (2015) aponta os caminhos já trilhados por outros, no que 

diz respeito à discussão da disciplina de Libras, mas, a partir disso, inauguram um outro campo 
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de discussão quando problematizam os discursos que estão sendo produzidos sobre a referida 

disciplina no contexto acadêmico.  

Os trabalhos citados apresentam indicadores importantes sobre o tema no contexto das 

produções acadêmicas. Seguimos no mesmo sentido, não com a intenção de superar ou de 

validar achados, mas de dialogar e contribuir com as discussões já feitas e, a partir disso, 

tensionar o lugar da cultura nesse contexto.  

4.1 O PERFIL DAS PESQUISAS 

O levantamento nas bases de dados, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e 

Portal de Períodos da CAPES/MEC, mapeou um total de 67 trabalhos. Em relação ao volume 

de produção, é possível considerarmos que, ao longo dos anos, houve um crescimento 

expressivo nas pesquisas acadêmicas sobre a disciplina de Libras e/ou ensino de Libras. No 

entanto, em 2018, houve uma queda significativa nas produções, conforme demonstra o Gráfico 

5. 

Gráfico 5 – Número de produções sobre a disciplina de Libras publicadas por ano 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

O ano de 2015 apresenta um número significativo de produções, em comparação aos 

anos que o precedem. Tal comportamento pode ser explicado pelo fato de 2015 marcar os dez 

anos de publicação do Decreto Nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005a), que regulamentou a Lei Nº 

10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL, 2002b). Os números de 2018 demonstram um 

comportamento atípico em relação ao comportamento das produções manifesto pelos últimos 
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sete anos. Especificamente, sobre as dissertações e as teses, a análise do número de produções 

por nível de pesquisa, ilustrada no Gráfico 6, a seguir, indica um volume maior de pesquisas 

em nível de Mestrado. Podemos considerar esse dado como um indicativo de que não tem 

ocorrido uma continuidade das pesquisas e, consequentemente, um aprofundamento teórico 

sobre o tema. 

Gráfico 6 – Relação de produções por nível de pesquisa das publicações levantadas no Catálogo de Teses e 

Dissertações - CAPES 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Outro olhar lançado sobre as produções relaciona-se à intenção de conhecer os espaços, 

ou melhor, os campos teóricos que estão acolhendo as discussões relacionadas à disciplina de 

Libras e/ou ensino de Libras (Gráfico 7). 

Gráfico 7 – Grande área do conhecimento das pesquisas relacionadas à disciplina de Libras 

e/ou ensino de Libras 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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Em relação às grandes áreas de conhecimento das pesquisas, verificou-se que o maior 

volume de produção de trabalhos está localizado na área Multidisciplinar, seguida da área das 

Ciências Humanas e da Linguística, Letras e Artes. A área das Ciências da Saúde e Ciências 

Exatas e da Terra figuram campos com poucas produções. Em sentido de detalharmos os 

campos do saber que têm acolhido as pesquisas que abordam a disciplina de Libras ou ensino 

de Libras, olhamos para as áreas do conhecimento às quais as pesquisas estão vinculadas, 

apresentadas no Gráfico 8.  

Gráfico 8 – Áreas do conhecimento das produções publicadas no Catálogo de Teses e 

Dissertações/CAPES sobre disciplina de Libras e/ou ensino de Libras 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

A educação é a área que concentra o maior número de produções, seguida da área de 

Letras, Ensino e Sociais e Humanidades. Outras áreas possuem uma ou duas publicações, tais 

como: Ciência da Computação, Interdisciplinar, Psicolinguística, Saúde e Biológicas e Artes. 

São áreas pouco expressivas, porém indicam que as pesquisas sobre a disciplina de Libras e/ou 

ensino de Libras tem circulado e operado com outras áreas para além da educação. A partir de 

uma análise do Gráfico 8, é possível observarmos a expressividade da área de Letras. Se 

olharmos no conjunto das áreas de conhecimento é possível notarmos que a grande área 

Linguística, Letras e Artes tem acolhido de maneira significativa as produções sobre as 

temáticas em questão. Essa situação revela que as discussões e as reflexões sobre o ensino de 

Libras têm extrapolado o campo da educação e adentrado campos teóricos mais específicos e 

legítimos de pesquisas relacionadas ao ensino de línguas. O fortalecimento do status linguístico 

da Libras, a partir do reconhecimento da Libras nas políticas educacionais, fomentou a entrada 

de discussões sobre a Língua de Sinais em diversos Programas de Pós-Graduação. O Gráfico 9 
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aponta que a temática tem circulado em programas de áreas diversificadas. No entanto, a 

educação, de longe, é a área que mais abriga as pesquisas. Os programas relacionados à grande 

área da Linguística, Letras e Artes constituem o grupo que mais tem abrigado as pesquisas sobre 

ensino de Libras e/ou disciplina de Libras, depois da Educação. Na contramão desse 

movimento, está o volume de produções concentrado em programas de Pós-Graduação 

vinculados aos campos da Saúde, Psicologia e Educação Especial. 

Gráfico 9 - Relação dos Programas de Pós-Graduação vinculados às áreas da Saúde, Psicologia e 

Educação Especial 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Os dados analisados sobre as Teses e Dissertações parecem anunciar um paradoxo no 

que diz respeito às produções relacionadas à disciplina de Libras e/ou ensino de Libras. Ao 

mesmo tempo que pesquisas estão sendo feitas na área da Linguística e Letras, em sentido de 

consolidar o campo de estudos de ensino de Libras como segunda língua, outras estão sendo 

produzidas em áreas historicamente marcadas pela perspectiva clínica-terapêutica da surdez. A 

Educação Especial e a Fonoaudiologia, áreas que historicamente narraram o sujeito surdo pela 

óptica da normalização, são campos que têm abrigado muitas pesquisas sobre a educação de 

surdos. As discussões em referidas áreas não dialogam com discussões que narram a surdez, 

sob a perspectiva da diferença linguística e cultural, empreendidas pelos estudos surdos. Aliás, 

nesse campo de estudo, propõe-se uma ruptura com a ideia da Educação Especial como lócus 

de discussão e produção sobre a educação de surdos. Sobre essa questão, Skliar (2015) esclarece 

que: 

A educação especial para surdos parece não ser o marco adequado para uma discussão 

significativa sobre a educação de surdos. Mas ela é o espaço habitual onde se 

produzem e se reproduzem táticas e estratégias de naturalização dos surdos em 

ouvintes, e o local onde a surdez é disfarçada. (SKLIAR, 2015, p. 11). 
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Conforme o autor alerta, a Educação Especial tem sido campo que abriga as pesquisas 

sobre a educação de surdos e, como os dados apontam, também sobre discussões relacionadas 

à disciplina de Libras e ao ensino de Libras. É possível tensionarmos tal questão a partir do 

lugar sócio-histórico que a Educação Especial ocupa como campo legítimo para discussão da 

educação de surdos. Realidade que começa a mudar com a emergência dos Estudos Surdos, que 

ancorados nos Estudos Culturais, consideram a surdez como um marcador cultural (LOPES, 

2007). 

Na tentativa de verificarmos as áreas às quais os artigos publicados no Portal de 

Periódicos da CAPES estão vinculados, fizemos uma busca no escopo das revistas. A situação 

é similar a identificada nas teses e nas dissertações. De modo geral, as pesquisas estão 

localizadas em periódicos das áreas da Linguística, da Educação, das Ciências Sociais e 

Aplicadas e da Educação Especial. O Gráfico 10 apresenta a relação de periódicos, as 

respectivas áreas de concentração e o número de publicações.  

Gráfico 10 – Proporção de periódicos, áreas de concentração e número de publicações relacionadas à disciplina 

de Libras e ensino de Libras 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

A partir desses dados apresentados, é possível constatarmos que a Educação ainda é a 

área que mais concentra a publicação de trabalhos que discutem a disciplina de Libras e o ensino 

de Libras; e a segunda área que mais acolhe é a Linguística, dado semelhante ao observado nas 
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teses e nas dissertações. Uma questão que se mostra divergente é o fato de haver somente uma 

produção em periódico da área da Educação Especial, em comparação ao volume significativo 

que foi evidenciado nas produções de Mestrado e Doutorado.  

O levantamento em dois bancos de Dados oferece-nos uma realidade bastante diversa, 

quando nos debruçamos sobre dados que se referem à caracterização das produções: Área do 

conhecimento, Programas de Pós-Graduação, ano, quantidade de publicação, níveis de 

produção. As produções do Portal de Periódicos anunciam que a discussão do ensino de Libras 

está se deslocando da Educação Especial e em movimento de consolidação na área da 

Linguística. Tal movimento também ocorre com as dissertações e as teses, porém há um número 

expressivo de produções concentradas na área da Educação Especial.  

4.2 ACHADOS DAS PESQUISAS: O QUE ENUNCIAM SOBRE A DISCIPLINA DE 

LIBRAS, O ENSINO DE LIBRAS E A CULTURA SURDA? 

O primeiro movimento de caracterizar as pesquisas traz alguns indicativos, mas suscita 

alguns pontos a serem explorados e analisados de forma mais específica no corpo dos trabalhos, 

porque a intenção é, principalmente, demarcarmos os enunciados produzidos no contexto das 

pesquisas. A partir dos dados analisados das produções, os passos seguintes seguem no sentido 

de colocar em suspenso os enunciados que estão sendo produzidos sobre o ensino de Libras na 

formação de professores nas pesquisas acadêmicas. 

Uma leitura minuciosa dos resumos e, por vezes, dos trabalhos na íntegra apontou 

alguns temas recorrentes nas pesquisas, pois há aproximações das produções quanto ao objeto 

de estudo. A partir disso, identificamos cinco eixos de análise, que serão balizadores da 

descrição e da discussão das produções, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementação da disciplina de Libras nos cursos de licenciaturas. 

 

Efeitos e contribuições da disciplina de Libras para a formação de professores. 

A disciplina de Libras na Educação a Distância. 

Formação do docente de Libras. 

Prática Pedagógica. 
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A escolha em organizar os trabalhos em eixos e não categorias deve-se ao fato de que 

as produções de uma maneira ou outra tangenciam ou permeiam discussões relacionadas a 

vários aspectos da disciplina de Libras e, portanto, não seria possível fechá-las em categorias. 

Os eixos foram organizados com base no objeto de estudo dos trabalhos, o foco central das 

pesquisas. 

 Após a elaboração dos eixos, fizemos novamente a leitura dos trabalhos, desta vez em 

movimento de reconhecê-los como parte de um grupo e, a partir disso, buscarmos estabelecer 

um diálogo entre as produções e identificar os rumos apontados pelos trabalhos em relação à 

disciplina de Libras e ao ensino de Libras. Para desenvolvermos uma discussão mais produtiva, 

apresentamos os eixos nas subseções seguintes, fazendo uma descrição das produções e, ao 

final, um apanhado geral dos sentidos e dos apontamentos das pesquisas. 

4.2.1 Implementação da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura  

Este eixo abriga os trabalhos que se ocuparam em compreender e analisar como a 

disciplina de Libras foi instituída e implementada nos cursos, partindo de uma preocupação 

com a normativa instituída pelo Decreto Nº 5.626/2005. Dentro desse eixo, identificamos três 

tendências na constituição do corpus da pesquisa analisado: análise documental (currículo, 

projeto pedagógico de curso, ementas da disciplina de Libras), narrativas de docentes e gestores 

sobre a disciplina de Libras e a combinação das duas fontes de dados citadas. 

 Em 2008, na dissertação Os desafios da implementação do ensino de Libras no Ensino 

Superior, sob a perspectiva teórica socioantropológica da surdez, Pereira (2008) descreveu e 

analisou a inserção da disciplina de Libras em cursos de licenciatura. A pesquisa foi realizada 

em oito instituições universitárias de Minas Gerais e São Paulo, envolvendo entrevista com dez 

coordenadores de cursos de licenciatura. Da totalidade de cursos, somente quatro 

implementaram a disciplina de Libras, até o ano da pesquisa, sendo em dois cursos ministrada 

por docente surdo com proficiência e, nos outros dois, por professor com fluência que atua 

como intérprete. A carga horária foi algo que os coordenadores apontaram como um problema, 

visto que consideraram não ser suficiente para dar conta de todo o conteúdo e desenvolver a 

disciplina de modo satisfatório. A respeito disso, a autora sinalizou ser necessária “[...] a 

presença de profissionais capazes de mediar as discussões e valorizar a cultura surda nos 

espaços em construção” (PEREIRA, 2008, p. 7). 

 Perse (2011), em sua dissertação de Mestrado intitulada Ementas de LIBRAS nos 

Espaços Acadêmicos: que profissionais para qual inclusão?, procurou compreender como se 
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estabelece o diálogo entre o disposto no Decreto Nº 5.626/2005 e a reforma das licenciaturas 

em relação às concepções de Libras e de ensino de línguas. A pesquisadora analisou ementas 

da disciplina de ensino de Libras e Português como segunda língua para surdos de cinco 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas do Rio de Janeiro. A partir do referencial da 

análise de discurso, a pesquisadora indicou haver um entendimento diversificado, por parte das 

IES, sobre os perfis profissionais. O estudo apontou o predomínio da concepção de ensino de 

Libras baseada na visão estruturalista de língua e a decodificação de vocábulos. A pesquisa de 

Mestrado foi também publicada em 2014, pela referida autora, no qual apresenta todo o escopo 

de sua pesquisa e os achados apontados na publicação de 2011.   

Souza (2013), em sua pesquisa de Mestrado - Análise das disciplinas de Libras nos 

cursos de formação inicial em Pedagogia da Unesp -, investigou como a disciplina de Libras 

foi incorporada no currículo do curso de Pedagogia, da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP). Partindo da análise das matrizes curriculares dos cursos e as ementas da disciplina, 

o estudo aponta que grande parte das unidades não está em consonância com o disposto no 

Decreto Nº 5.626/2005, no que diz respeito: à não oferta da disciplina, ao ementário, ao 

conteúdo programático, à carga horária, à nomenclatura, aos objetivos e à avaliação que destoa 

do que é exigido no Decreto sobre a formação do professor de Libras.  

Rossi (2014), em sua dissertação de Mestrado intitulada O Ensino de Libras na 

Educação Superior: ventos, trovoadas e brisas, buscou compreender os desafios da 

implementação de Libras no Ensino Superior na Universidade Federal de Uberlândia. A autora 

sinalizou que, na referida instituição, a disciplina de Libras passou a compor o currículo dos 

cursos em 2008, com carga horária de 60 horas e que, em 2014, possuía nove professores de 

Libras, lotados na faculdade de Educação. Em pesquisa semelhante, Proença, Andrade e 

Andrade (2016), no artigo O currículo de Libras: um estudo exploratório em uma instituição 

federal de ensino, no município São Roque, estado de São Paulo, analisaram o currículo do 

ensino de Libras em cursos do Ensino Médio profissionalizante e Ensino Superior, com o 

objetivo de identificar e comparar os conteúdos. A análise de sete cursos apontou que três não 

possuíam a Libras como disciplina curricular e quatro possuíam, apresentando o mesmo 

conteúdo programático e bibliografia, independentemente de ser Ensino Médio e Ensino 

Superior. Os autores ressaltaram que um dos cursos de licenciatura possui a carga horária da 

disciplina de Libras inferior à do curso do Ensino Médio.  

Nogueira (2014), em seu trabalho de dissertação intitulado A inclusão da disciplina de 

Libras nos cursos de licenciaturas da UNESC: dilemas e expectativas, buscou compreender 
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qual é a visão dos coordenadores dos cursos sobre a inclusão da disciplina de Libras nos cursos 

de licenciatura da UNESC. A autora constatou que os coordenadores consideraram que a 

disciplina de Libras contribuía para a formação dos professores, mas que a carga horária dela 

era insuficiente, considerando a gama de conteúdos a serem desenvolvidos.  

Ruy (2015), em sua dissertação intitulada O impacto da disciplina de LIBRAS: Análise 

de experiências dos alunos de uma IES no Município de Linhares – ES, investigou o impacto 

na disciplina de Libras em cursos de licenciatura. A pesquisadora analisou os discursos dos 

estudantes em relação à surdez, à língua de sinais e à inclusão dos alunos surdos, durante o 

desenvolvimento da disciplina de Libras. As bases teóricas da pesquisa encontraram amparo 

“[...] nas teorias da educação inclusiva bem como na filosofia bilíngue para a inclusão dos 

surdos brasileiros e a discussão sobre os pontos relevantes acerca da singularidade linguística 

presente na língua de sinais” (RUY, 2015, n.p.).  

Soares (2016), em sua pesquisa de Mestrado com o título de Libras no curso de 

pedagogia da PUC/SP: desafios e perspectivas na formação inicial de professores, analisou 

como a disciplina de Libras foi incorporada no currículo do curso de Pedagogia em 

cumprimento ao disposto pelo Decreto Nº 5.626/2005. O estudo ressalta que a disciplina de 

Libras contempla o preconizado no Decreto, quanto à obrigatoriedade da disciplina e à 

formação do professor de Libras. O autor sugere, na conclusão do estudo, a revisão da carga 

horária da disciplina de Libras, de 40 horas, considerando que a nova Resolução das 

licenciaturas aumenta a carga horária dos cursos.  

Fossile e Venâncio (2013), em artigo intitulado Perspectiva sociolinguística da inclusão 

da Libras no Ensino Superior, fizeram uma reflexão sobre a maneira como estavam tratando a 

inclusão da disciplina de Libras nos cursos superiores. Partindo da análise dos Projetos Políticos 

Pedagógicos dos cursos e das entrevistas com seus respectivos coordenadores, as autoras 

demarcaram como maior dificuldade a falta de professores especialistas da área de Libras.  

Em 2015, V. S. da Silva publicou a dissertação Implantação da Língua Brasileira de 

Sinais como disciplina curricular obrigatória na Universidade Federal de Sergipe, que 

coaduna com os achados de Fossile e Venâncio (2013) quanto à formação dos professores de 

Libras. O objetivo da pesquisa de Silva, V. S. da (2015) foi analisar a inserção da disciplina na 

instituição no período de 2005-2014. A análise considerou documentos da Instituição e 

entrevistas semiestruturadas com oito gestores e três professores, que estiveram envolvidos com 

a implantação da disciplina de Libras. Como achados, constatou-se que a implementação da 

referida disciplina ocorreu de forma natural no curso de Pedagogia; no entanto, nos demais 
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cursos, houve resistências dos chefes de departamentos e questionamentos com relação a sua 

inserção como disciplina obrigatória. Além disso, o estudo apontou outras problemáticas: a 

resistência dos acadêmicos em relação à disciplina de Libras, demanda reprimida de turmas que 

sobrecarregou os professores de Libras e a falta de professores capacitados, em nível de 

Mestrado e Doutorado, para assumir a disciplina. Nesse sentido, Silva, V. S. da (2015) 

assegurou que a implementação da disciplina de Libras não foi realizada em total acordo com 

as determinações do Decreto Nº 5.626/2005.  

Costa (2015), em seu trabalho de Mestrado intitulado Implementação da disciplina de 

libras nas licenciaturas em município do interior de São Paulo, investigou a implementação da 

disciplina de Libras nos cursos de licenciatura de IES do Estado de São Paulo. O corpus da 

análise considerou documentos referentes à disciplina de Libras, entrevistas com gestores e 

docentes envolvidos com a inserção da disciplina e, também, grupo focal com acadêmicos 

egressos da disciplina. Em meio à disparidade de contextos de implementação analisados, 

observou-se que a disciplina de Libras parecia se encaminhar para uma composição destinada 

a prover a formação de professores com conhecimentos que estavam de acordo com a proposta 

de educação de surdos, prevista nas políticas educacionais. Além disso, o estudo apontou haver 

resistência das IES com a inclusão da disciplina. 

Conceição e Martins (2016), em artigo intitulado Educação Bilíngue de surdos e a 

possível contribuição da formação em Pedagogia: desafios atuais, aproximam-se do estudo de 

Costa (2015), no que se refere aos objetivos, à metodologia e aos resultados. As autoras 

investigaram se a proposta curricular atende à demanda de formação do professor bilíngue dos 

anos iniciais, disposta no Decreto Nº 5.626/2005. Ao analisar os currículos e as ementas dos 

cursos de licenciatura em Pedagogia, das disciplinas relacionadas à Libras, Conceição e Martins 

(2016, p. 66) anunciam que os cursos de formação de professores dos anos iniciais “mantém a 

lógica da educação inclusiva”.  

 Martins e Nascimento (2015), no artigo Algumas análises da disciplina de Libras nos 

cursos de licenciaturas: reflexões e desdobramentos, problematizam a sistematização 

curricular da disciplina de Libras nas licenciaturas, a partir de recortes de análise das vivências 

das autoras com a referida disciplina. Além disso, tratam sobre o envolvimento dos acadêmicos 

com a parte prática e teórica da disciplina. Nos resultados do trabalho, os autores destacam que 

apresentar novas concepções do estudante surdo, em contraponto às de normalização, 

possibilitam ao futuro professor uma visão muito mais real e adequada da educação de surdos 

do que a aprendizagem básica de Libras.  



 

 

49 

 

Giroto, Martins e Lima (2015), no estudo intitulado Formação de professores e inserção 

da disciplina Libras no Ensino Superior: perspectivas atuais, investigaram a inserção da 

disciplina de Libras nos currículos de 46 cursos de uma instituição pública e problematizaram 

os objetivos manifestos nos planos de ensino. Do total de cursos analisados, somente quatro 

cursos ofereciam a disciplina de Libras, que, na visão defendida pelas autoras, denotava a 

necessidade de mais investimento, por parte da instituição pesquisada, na inserção da disciplina 

de Libras. Os mesmos dados foram publicados pelas autoras no artigo Inserção da disciplina 

Libras no Ensino Superior, publicado em 2016 em outro periódico.  

Kendrick (2017),  em sua pesquisa de Mestrado intitulada A disciplina de Libras na 

formação do pedagogo da Universidade Estadual do Centro-Oeste − UNICENTRO: 

constituição, lócus e contribuição, investigou como a Libras se constituiu como disciplina, 

como ela se inseriu nos currículos dos cursos e as suas contribuições para a formação de 

professores. A pesquisa foi realizada com os professores da disciplina de Libras e os docentes 

do Departamento de Pedagogia. Como inferências, a autora apontou que a implantação da 

disciplina de Libras ocorria por ordem legal, com pouca ou quase nenhuma mobilidade no 

currículo e que se atribuiu a ela o papel de formar o pedagogo para atuar com o estudante surdo 

na perspectiva da inclusão. Além disso, a pesquisadora ressaltou que o professor de Libras tinha 

grandes possibilidades de atuação na universidade, mas que se sentia desvalorizado, fator que 

acabou sendo um limitador de suas práticas dentro da instituição. 

 Valentin (2017), em sua tese de Doutorado intitulada A disciplina de Libras nos cursos 

de formação de professores em Instituições do Ensino Superior do Oeste do Paraná, discutiu a 

inclusão da Libras em cursos de licenciatura e bacharelado com o propósito de analisar a visão 

dos docentes que ministravam a disciplina. A pesquisadora apontou que a estruturação da 

disciplina de Libras era bastante diversa, principalmente quanto: aos objetivos, aos conteúdos, 

à concepção de surdez, à linguagem e à prática de ensino. Entre os objetivos mais recorrentes, 

estava a formação do professor inclusivo com vistas a trabalhar com o estudante bilíngue 

inclusivo. Na visão dos docentes de Libras, a disciplina tinha potencial para gerar novos 

conhecimentos e favorecer a interação social dos surdos. 

 Lippe (2017), em sua tese intitulada Libras na Pedagogia: consonâncias e dissonâncias 

nas Políticas Educacionais, analisou a Política educacional que regula a formação do Pedagogo 

no que se refere à inserção da disciplina de Libras. Em suas considerações, a autora destacou 

que os professores consideraram a carga horária insuficiente para aprender a língua de sinais. 

Destacou também que, no que se refere à corrente teórica da disciplina, a educação bilíngue 
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prevaleceu com a abordagem de conteúdos relacionados aos aspectos linguísticos da Libras, 

aos Estudos da tradução e à interpretação de Libras/Língua Portuguesa, à cultura surda e à 

educação bilíngue.  

 Os trabalhos analisados neste eixo têm como objeto central a inserção da disciplina de 

Libras no Ensino Superior, a partir da perspectiva de estudantes, professores, gestores, da 

relação do contexto prático da disciplina, das políticas educacionais e dos documentos 

institucionais (currículo, ementa, plano de ensino). Na intenção de apresentarmos uma síntese 

das produções analisadas neste eixo, organizamos o Quadro 5, que apresenta o objeto central 

de cada estudo e suas respectivas palavras-chave. 

Quadro 5 - Eixo - Implementação da disciplina de Libras nos cursos de Licenciatura 

Autor/ano Temática central do estudo Palavras-chave 

Pereira (2008) Inserção da disciplina de Libras em 

cursos de licenciatura. 

Ensino de Libras; Ensino Superior; 

professor surdo; professor ouvinte 

fluente em Libras. 

Perse (2011) Ementas da disciplina de ensino de 

Libras e Português como segunda 

língua para surdos. 

Surdos; inclusão; reforma das 

licenciaturas; Libras; ementas; 

Português como L2 para surdos. 

Perse (2014) Ementas da disciplina de ensino de 

Libras e Português como segunda 

língua para surdos. 

Surdos; inclusão; Libras; ementas; 

Português como L2 para surdos. 

Souza (2013) Inserção da disciplina de Libras no 

curso de Pedagogia. 

Disciplina de Libras; Licenciatura em 

pedagogia; formação inicial. 

Rossi (2014) Desafios da implementação de Libras 

no Ensino Superior. 

Políticas de Educação Inclusiva; 

implantação da Libras na 

universidade; professores surdos; AEE 

no Ensino Superior. 

Proença, Andrade 

e Andrade (2016) 

Currículo do ensino de Libras em 

cursos do Ensino Médio 

Profissionalizante e Superior. 

Libras; currículo; formação do 

professor. 

 

Nogueira (2014 Inclusão da disciplina de Libras nos 

cursos de licenciatura. 

Libras; disciplina obrigatória; 

Licenciatura. 

Soares (2016) Inserção da disciplina de Libras no 

curso de Pedagogia. 

Libras; formação de professores; 

currículo. 

Fossile e Venâncio 

(2013) 

Inserção da disciplina de Libras no 

Ensino Superior. 

Língua Brasileira de Sinais; inclusão; 

cursos superiores. 

Silva, V. S. da 

(2015) 

Inserção da disciplina de Libras no 

Ensino Superior. 

Ensino Superior; implantação; Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Costa (2015) Implementação da disciplina de Libras 

nos cursos de licenciatura. 

Educação Especial; Linguagem 

Brasileira por Sinais; surdos; 

Educação; professores; formação; 

Brasil; Decreto n. 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005; disciplina de 

Libras; 

Ruy (2015) Impacto na disciplina de Libras em 

cursos de licenciatura. 

Libras; inclusão; Licenciatura. 

Conceição e 

Martins (2016) 

Currículos e ementas das disciplinas 

relacionadas à Libras. 

Surdez; pedagogia bilíngue; inclusão 

escolar. 

Martins e 

Nascimento (2015) 

Sistematização curricular da disciplina 

de Libras nas licenciaturas. 

Disciplina de Libras; educação de 

surdos; Ensino Superior. 
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Autor/ano Temática central do estudo Palavras-chave 

Giroto, Martins e 

Lima (2015) 

Inserção da disciplina de Libras no 

Ensino Superior. 

Surdez; formação de professores; 

Libras; Educação Superior; políticas 

educacionais. 

Giroto, Martins e 

Lima (2016) 

Inserção da disciplina de Libras no 

Ensino Superior. 

Libras; formação de professores; 

Ensino Superior; surdez. 

Kendrick (2017) Constituição da disciplina de Libras; 

inserção da disciplina de Libras nos 

cursos superiores; contribuição para a 

formação de professores. 

Disciplina de Libras; formação do 

pedagogo; lócus da disciplina. 

Valentin (2017) Inserção da disciplina de Libras no 

Ensino Superior. 

Libras; Educação Superior; formação 

de professores. 

Lippe (2017) A disciplina de Libras e a Política 

educacional que regulamenta a 

formação do pedagogo. 

Educação de surdos; Libras; formação 

de professores. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

A seguir, tratamos do segundo eixo de análise, balizador da descrição e da discussão das 

produções. 

4.2.2 Efeitos e contribuições da disciplina de Libras para a formação de professores 

Neste eixo, as produções investigaram, a partir do olhar de acadêmicos, professores e 

gestores, que impactos a disciplina de Libras tiveram no contexto das licenciaturas. Martins 

(2009) inaugura o campo de estudos que se ocupam em compreender os efeitos da disciplina 

de Libras na formação de professores. A pesquisa apresenta a concepção das acadêmicas do 

curso de Pedagogia e de Psicopedagogia sobre a disciplina de Libras. A partir de entrevistas 

com as acadêmicas, o autor identificou que a disciplina de Libras proporcionou conhecimento 

sobre a Libras e a cultura surda, e que as alunas consideraram a disciplina como sendo 

importante, tendo em vista a proposta da Educação Inclusiva. Além disso, as discentes 

compreenderam a disciplina de Libras como um componente de aprendizagem prático de 

comunicação e não como um componente teórico. 

Oliveira (2011), na dissertação Língua e Memória: a construção de sentidos da Lei 

10.436/02 nos cursos de licenciatura, analisou como a referida Lei era interpretada por 

coordenadores e acadêmicos de cursos de licenciatura, tomando como referencial teórico a 

análise do discurso, de linha Francesa. A intenção foi identificar os sentidos que a Lei No 

10.436/2002 ganhou no contexto universitário. Os resultados da análise apontaram que a 

disciplina de Libras foi incluída por força de Lei e que havia uma reprodução de um discurso 

excludente, que fugia ao real sentido da inclusão.  

Meira (2012), movida pela efervescência das discussões sobre a mudança de postura 

frente às minorias, em sua pesquisa de Mestrado intitulada Atitude social e inclusão de alunos 
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surdos: os impactos da obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de formação de 

educadores, analisou a intervenção da disciplina de Libras na atitude social de acadêmicos, do 

curso de Pedagogia e outras licenciaturas, em relação à inclusão de estudantes surdos. Na 

concepção da autora, a disciplina de Libras, nomeada por ela como “disciplinas relacionadas à 

inclusão”, afetaram positivamente a atitude social dos futuros professores. No mesmo ano, o 

trabalho de Almeida (2012), intitulado Libras na formação de professores: percepções de 

alunos e da professora, propôs-se a caracterizar a implementação da disciplina de Libras no 

curso de Pedagogia, na Universidade Estadual de Londrina, seus efeitos na formação de 

professores e a concepção dos professores de Libras. Como resultados, a autora destacou que: 

a disciplina de Libras apresentou conteúdos e objetivos que consideraram  aspectos linguísticos 

da Libras, atividades práticas e estudos sobre a surdez pelo viés cultural; os estudantes sentiam-

se inseguros “em receber alunos surdos em suas salas de aula” ao concluírem a disciplina; na 

concepção da docente de Libras, o principal objetivo da disciplina de Libras era “[...] 

sensibilizar os graduandos para o trabalho com os alunos surdos por meio do conhecimento da 

cultura surda e da língua de sinais” (ALMEIDA, 2012, p. 4).  

Os apontamentos do trabalho de Lopes (2013) seguem na mesma direção dos 

apontamentos de Almeida (2012). Em sua pesquisa, intitulada Um olhar sobre o ensino de 

libras na formação inicial em Pedagogia: utopia ou realidade?, Lopes (2013) analisou os 

conhecimentos adquiridos pelos acadêmicos de Pedagogia na disciplina de Libras e a opinião 

deles quanto ao preparo para atuar com estudantes surdos. A autora ressaltou que os estudantes 

não consideraram que seus conhecimentos eram suficientes para atuar com estudantes surdos e 

que eles sugeriram, quanto à disciplina de Libras, um aumento de carga horária, maior 

quantidade de aulas práticas e momentos de contato com surdos para aprender Libras.  

A dissertação O que se fala sobre o “não ouvir”: conversas sobre a língua de sinais no 

Ensino Superior, de Abreu (2014), discute as políticas ligadas à educação em Língua de Sinais 

e reflexões com os estudantes sobre os desafios e as dificuldades postas pela disciplina de 

Libras. Em seus achados, a pesquisadora identificou muitos discursos de homogeneização, que 

vão desde os sutis aos mais agressivos. Na sua concepção, não há como discutir sobre a 

(in)visibilidade de um grupo sem discutir as relações de poder estabelecidas e construídas ao 

longo do tempo. 

Leão (2013), em sua dissertação Deslocamentos subjetivos na sensibilização para a 

Libras em curso de formação de Professores e profissionais ouvintes, analisou as 

representações dos acadêmicos que cursaram a disciplina “Fundamentos de Libras” a fim de 
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compreender os deslocamentos subjetivos. O estudo apontou que alguns acadêmicos, ainda que 

passassem por processo que problematizasse o reconhecimento da cultura surda, não se 

inscreveram “[...] em uma modulação que afirma a existência da cultura surda” (LEÃO, 2013, 

p. 128).  

Em 2014, R. B. da Silva, com a dissertação Cultura Surda: inclusão da língua de sinais 

na formação docente na região do alto Tietê, analisou as políticas de difusão da cultura surda, 

a partir da oferta da disciplina de Libras, inaugurando um novo espaço de discussão: a cultura 

surda. O objetivo do estudo foi compreender os efeitos de referida disciplina e as concepções 

dos acadêmicos sobre surdez, língua de sinais e cultura surda. Como resultados, a autora 

sinalizou que está ocorrendo uma sensibilização dos docentes sobre cultura surda e língua de 

sinais, mas que era necessário rever e aprimorar a disciplina no que diz respeito às suas 

contribuições à formação de professores, com vistas ao atendimento de estudantes surdos nas 

escolas da região. 

No mesmo sentido, Matos (2014), em sua pesquisa de Mestrado intitulada A cultura 

surda nos cursos de licenciatura: práticas e perspectivas no ensino da Língua Brasileira de 

Sinais, ocupou-se em verificar as contribuições da disciplina de Libras nos cursos de 

licenciatura para a circulação da diferença linguística e cultural da comunidade surda. A partir 

de questionários e análise dos Planos de ensino dos docentes de Libras, a autora concluiu que 

eles se vinculavam ao discurso da diferença linguística e cultural dos surdos.   

Rodrigues (2015) tomou como objeto de estudo A emergência da disciplinarização da 

Libras em tempos de inclusão. O objetivo foi olhar para os acontecimentos que precederam a 

inserção da Libras como disciplina curricular, os “regimes de verdade”. A autora analisou, a 

partir dos estudos foucaultianos, os documentos oficiais produzidos entre 1996 e 2005, com 

destaque ao Projeto de Lei do Senado Nº 131 de 1996, à Lei Nº 10.436/2002 e ao Decreto Nº 

5.626/2005. Localizando a discussão em um tempo de advento e fortalecimento do discurso da 

Educação Inclusiva, a partir de suas análises, a pesquisadora afirmou que a inserção da 

disciplina não estava somente atendendo a preceitos da lógica da Educação Inclusiva, mas que 

estava, por assim dizer, a serviço dela, quando inseria a Libras nas escolas, em uma perspectiva 

pedagógica, fortalecendo a ideia da educação de surdos no contexto da escola comum. 

Santos, E. F. dos (2015), na dissertação de Mestrado intitulada O ensino de Libras na 

formação do professor: um estudo de caso nas licenciaturas da Universidade Estadual de Feira 

de Santana, analisou as contribuições da disciplina de Libras para a formação dos licenciados. 

A partir de um estudo de caso, com referenciais de análise de conteúdo, a autora articulou o que 
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diziam os documentos normativos da instituição sobre a organização da disciplina de Libras 

com os dizeres dos professores da área. A respeito da organização da referida disciplina na 

instituição, a autora sinalizou haver uma incógnita sobre seus reais objetivos, ainda que cumpria 

de forma fragmentada uma função formativa. Predominaram os aspectos relacionados à língua 

em relação ao saber pedagógico. Segundo a autora, as incongruências existentes deviam-se à 

constituição legal da disciplina de Libras, que apresentava duplos sentidos com relação a sua 

finalidade. Os apontamentos e os questionamentos postos no trabalho de Santos, E. F. dos 

(2015) parecem ser pontos centrais das discussões propostas por Lunardi-Lazzarin e Morais 

(2015) e Santos, A. N. dos (2016). 

Lunardi-Lazzarin e Morais (2015), no trabalho intitulado Institucionalização da Língua 

Brasileira de Sinais na lógica inclusiva, analisaram os efeitos da inclusão da Libras nos cursos 

de Licenciatura e Fonoaudiologia. A partir das narrativas dos acadêmicos dos referidos cursos,  

as pesquisadoras sinalizam que a língua de sinais configura um recurso metodológico e que a 

inserção da disciplina de Libras acaba favorecendo a lógica da Educação Inclusiva. Segundo as 

autoras, a língua de sinais: 

Passa a ser tematizada, servindo como um recurso metodológico. Com isso, as 

articulações políticas, objetivando a inclusão da disciplina nas diferentes esferas 

educacionais, acabam produzindo um apagamento dessas fronteiras, pois na lógica 

inclusiva, todos sabendo a língua, a inclusão dos alunos surdos na escola regular 

estaria resolvida. Esse processo está sendo perverso para toda a comunidade surda, 

pois há uma “ilusão” no reconhecimento da língua  e do sujeito cultural, tornando-os 

folclorizados na sociedade. (LUNARDI-LAZZARIN; MORAIS, 2015, p. 161). 

Em convergência à ideia defendida pelas autoras, nesse excerto, segue a discussão 

proposta por Santos, A. N. dos (2016). Em sua tese intitulada Efeitos discursivos da inserção 

obrigatória da disciplina de Libras em cursos de licenciatura no Brasil, a pesquisadora, “[...] 

analisa e problematiza os efeitos discursivos da inserção da disciplina de Libras nos currículos 

dos cursos de licenciatura”. Para a autora, a disciplina de Libras tem tido como efeito discursivo 

a constituição do professor para a inclusão do estudante surdo e deste como um sujeito bilíngue 

incluído. Santos, A. N. dos (2016) acredita que a disciplina de Libras, ao mesmo tempo que 

legitima o status linguístico da Libras, acaba por reduzi-la a instrumento didático-pedagógico. 

Os apontamentos da autora, ao encontro do que consideraram Rodrigues (2015), Lunardi-

Lazzarin e Morais (2015), coloca um alerta em relação à disciplina de Libras ser constituída e 

estar a serviço da perspectiva da Educação Inclusiva. Nesse sentido, a inserção dessa disciplina, 

nas licenciaturas, estaria na contramão das lutas da comunidade surda por uma educação 

bilíngue.  



 

 

55 

 

Freitas, M. do S. A. de (2016), na dissertação Contribuições do ensino na disciplina de 

Libras na formação de professores no curso de Pedagogia do Município de Petrolina-PE, 

investigou e analisou as contribuições do ensino na disciplina de Libras para a formação de 

professores, especificamente no curso de Pedagogia. A pesquisa considerou as concepções da 

coordenadora do referido curso, da professora de Libras e dos estudantes que cursavam a 

disciplina. A autora afirmou que a disciplina de Libras contribuiu para a formação dos futuros 

professores, ao viabilizar o acesso a conhecimentos necessários para atuar com estudantes 

surdos, porém a carga horária era insuficiente para que os acadêmicos adquirissem fluência na 

Libras.  

No mesmo ano, a dissertação de Leite (2016), intitulada Libras no curso de Pedagogia: 

a construção de representações sobre alunos com surdez, vai ao encontro da pesquisa realizada 

por Freitas, M. do S. A. de (2016), no que diz respeito ao objeto e ao contexto de estudo, a 

saber: as contribuições da disciplina de Libras na formação do Pedagogo. Aproxima-se, 

também, do trabalho de  Silva, R. B. da (2014)  ao abordar a cultura surda, especificamente por 

investigar como se dá sua compreensão a partir da disciplina de Libras, seus reflexos na 

representação do licenciando sobre o estudante surdo e influências  na atuação do futuro 

professor na Educação Básica. A partir da análise dos planos de ensino da disciplina de Libras 

e de questionários respondidos pelos alunos do curso de Pedagogia, Leite (2016) constatou que 

a referida disciplina proporcionava pouco conhecimento sobre surdo, surdez, recursos, cultura 

surda e o papel do futuro professor da Educação Básica. Em complemento, a autora destacou a 

importância de o curso de Pedagogia incluir, em seu currículo, aspectos culturais, sobre 

multiculturalismo e alteridade, para que se promovessem reflexões e críticas sobre a educação 

de surdos.   

Valadão e Gomes (2016) seguem no mesmo sentido da pesquisa proposta por Freitas, 

M. do S. A. de (2016) ao discutirem, em seu artigo Percepção de professores em formação 

inicial sobre o ensino da Língua Brasileira de Sinais, as implicações do ensino de Libras na 

formação inicial, a partir do olhar dos acadêmicos. Suas narrativas anunciam que reconhecem 

a Libras em seu status linguístico e o fator de aquisição natural por pessoas surdas. O estudo 

aponta que a disciplina de Libras viabiliza o conhecimento básico da língua, a desconstrução 

de conceitos que associam a surdez à incapacidade/deficiência e, também, à compreensão da 

importância da língua de sinais para a constituição da identidade e da cultura da comunidade 

surda. As considerações ressaltam que a referida disciplina contempla metodologias de ensino 

e de práticas pedagógicas para estudantes surdos, com vistas à inclusão. 
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No ano seguinte, 2017, duas dissertações foram publicadas que confirmam alguns 

achados anunciados por Freitas, M. do S. A. de (2016). Iachinski (2017), em sua dissertação 

intitulada Percepção de acadêmicos de Licenciatura a respeito da disciplina de LIBRAS, 

analisou a percepção dos acadêmicos, de cursos de licenciatura, sobre a disciplina de Libras. A 

pesquisa foi realizada com 59 acadêmicos egressos da disciplina de Libras, de duas instituições 

do Sul do Brasil, a partir de um questionário com perguntas abertas e fechadas. Entre os 

apontamentos dos egressos da disciplina de Libras estavam: tendência dos docentes em 

priorizar o ensino de vocabulário e gramática da Libras em relação à abordagem de questões 

teóricas relacionadas à surdez, surdos e Inclusão; carga horária baixa da disciplina, que não 

possibilitava o aprendizado mais significativo da língua, ou seja, a fluência na Libras.  

Silva, T. de A. (2017), no trabalho intitulado A disciplina de Libras na formação de 

professores, buscou esclarecer dúvidas que emergiram na sua prática docente com a disciplina 

de Libras e contribuir para a inclusão dos surdos. O autor investigou o papel da disciplina de 

Libras na formação de professores e quais suas contribuições para a prática dos futuros 

licenciados frente à inclusão de estudantes surdos. Partindo de observações das aulas de Libras, 

em cursos de licenciatura, a análise de ementas, matrizes curriculares e planos de ensino dos 

professores de Libras, a pesquisa anunciou como resultado que a disciplina de Libras era 

considerada como uma aprendizagem de sinais. Na concepção do autor, os acadêmicos estavam 

sendo privados de conhecimentos sobre o surdo e suas especificidades educativas.  

Barros (2017), em seu trabalho de Mestrado intitulado Formação inicial de professores 

de matemática na perspectiva da Educação Inclusiva: contribuições da disciplina de Libras, 

analisou as contribuições da disciplina de Libras, especificamente na formação do professor de 

Matemática, em relação à perspectiva inclusiva. A pesquisa considerou a análise dos programas 

da disciplina de Libras e entrevistas com docentes e acadêmicos egressos. A partir da análise 

dos dados, o autor considerou que a disciplina de Libras “[...] se constituiu como um momento 

privilegiado para discutir sobre Educação Inclusiva” (BARROS, 2017, p. 8). Entre as 

contribuições citadas pelos egressos, a disciplina de Libras contribuía para estabelecer um novo 

olhar sobre as diferenças, planejamento de atividades dentro da perspectiva inclusiva e 

conhecimento básico de Libras.  

O estudo de Louzada, Martins e Giroto (2017), intitulado  A disciplina Libras na 

formação de professores: desafios para a formulação de espaços educacionais bilíngues, 

coaduna os achados de Barros (2017). No intento de compreender se a disciplina de Libras 

constitui lócus de formação em consonância com práticas educacionais de educação de surdos, 
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previstas no Decreto Nº 5.626/2005, as autoras realizaram a análise dos planos de ensino. Sob 

a perspectiva da Análise de conteúdo, foram delineadas três categorias: “a) Ensino de Libras; 

b) Conteúdo sobre a Libras; e c) Políticas Públicas e fundamentos da educação de surdos” 

(LOUZADA; MARTINS; GIROTO, 2017, p. 864). A pesquisa evidenciou que a disciplina de 

Libras configurava uma possibilidade de difusão da Libras e que ela contribuía para 

desconstruções de concepções equivocadas sobre a educação de surdos.  

O trabalho de Forcadell (2017), intitulado O ensino de Libras na universidade: políticas, 

formação docente e práticas educativas, tomou como objetivo propor encaminhamentos que 

contribuíam para que a disciplina de Libras preparasse os futuros professores para uma 

formação inclusiva. Como resultados, a autora argumentou: 

É evidente que, para a aquisição da língua em sua totalidade, a disciplina deveria ser 

trabalhada com uma carga horária bem maior do que a concedida pela matriz 

curricular de cada curso, mas é notório que o bom envolvimento dos acadêmicos com 

a disciplina dá visibilidade à Língua Brasileira de Sinais e cresce o número de adeptos, 

curiosos e interessados pelo conhecimento da língua. (FORCADELL, 2017, p. 166). 

Em suas considerações, a pesquisadora afirmou que a disciplina de Libras constituía 

excelente ferramenta para a formação docente, com vistas a preparar o professor para a 

educação de surdos. 

No mesmo sentido, Jesus (2017), em sua dissertação Formação inicial de professores: 

contribuição da disciplina de Libras para futuros professores da Educação Básica, dedicou-se 

a discutir as contribuições da disciplina de Libras na formação do professor. Em suas 

considerações, a autora destacou a ausência de trabalho prático na disciplina de Libras e o 

incentivo à “reflexão/ação/reflexão”. Ao final do seu estudo, a pesquisadora elaborou uma 

proposta didática e funcional, que intitulou de Proposta Revisional da Ementa da disciplina 

Libras para os cursos de Licenciatura. 

As pesquisas localizadas neste eixo ocuparam-se, de forma expressiva, com os efeitos 

da disciplina de Libras na formação do docente a partir do olhar do professor de Libras, dos 

acadêmicos e, também, da análise de políticas e documentos relacionados à prática pedagógica 

(ementa, plano de ensino, currículo dos cursos de licenciatura). Nesse eixo, cabe destacarmos 

alguns estudos que, sob a perspectiva pós-estruturalista, problematizaram a disciplina de Libras 

como instrumento de articulação com a proposta da Educação Inclusiva. Em sentido de 

demarcarmos de forma resumida o objeto de estudo das pesquisas e as respectivas palavras-

chave demarcadas pelos autores, apresentamos o Quadro 6 que segue. 
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Quadro 6 - Eixo - Efeitos e contribuições da disciplina de Libras para a formação de professores 

Autor/Ano Temática central do estudo Palavras-chave 

Martins (2009) 
Efeitos da disciplina de Libras na 

formação de professores. 

Ensino de Libras; currículo; educação 

de surdos; inclusão. 

Oliveira (2011) 
Sentidos da Lei No 10.436/2002  no 

contexto universitário. 
 

Meira (2012) 
Intervenção da disciplina de Libras na 

atitude social de acadêmicos. 

Atitude social; educação inclusiva; 

educação de surdos; Libras; formação 

de professores. 

Almeida (2012) 
Libras na formação de professores: 

percepções de alunos e da professora. 

Educação Especial; formação de 

professores; surdos; inclusão social; 

linguagem por sinais; educação 

inclusiva; bilinguismo; Língua 

Brasileira de Sinais. 

Lopes (2013) 
Efeitos da disciplina de Libras no 

curso de Pedagogia. 

Surdos; formação de professores; 

pedagogia, Libras, prática pedagógica. 

Abreu (2014) 
Desafios e dificuldades da disciplina 

de Libras no Ensino Superior. 

Língua de Sinais; formação de 

professores; Ensino Superior. 

Leão (2013) 
Representações dos acadêmicos sobre 

a disciplina de Libras. 

Linguística aplicada; análise do 

discurso; deslocamentos subjetivos; 

Libras; representação. 

Silva, R. B. da 

(2014) 

Políticas de difusão da cultura surda, a 

partir da oferta da disciplina de 

Libras; os efeitos de referida 

disciplina de Libras na formação 

docente. 

Libras; Matemática; formação de 

professor; ensino em língua de sinais. 

Matos (2014) 
Contribuições da disciplina de Libras 

nos cursos de licenciatura. 

Língua Brasileira de Sinais; cultura 

surda; cursos de licenciatura; 

Instituição de Ensino Superior; 

docente de Libras; discurso. 

Rodrigues (2015) 

Acontecimentos que precederam a 

inserção da Libras como disciplina 

curricular; efeitos da disciplina de 

Libras na formação de professores. 

Discurso; disciplinarização; 

normalização; Libras. 

Santos, E. F. dos 

(2015) 

Contribuições da disciplina de Libras 

para a formação dos licenciados. 

Libras; ensino; licenciatura; formação 

docente. 

Lunardi-Lazzarin 

e Morais (2015) 

Efeitos da inclusão da Libras nos 

cursos de licenciatura e 

fonoaudiologia. 

Língua de Sinais; inclusão; Ensino 

Superior; diferença. 

Santos, A. N. dos 

(2016) 

Efeitos discursivos da inserção da 

disciplina de Libras nos currículos dos 

cursos de licenciatura. 

Disciplina de Libras; formação de 

professores; governamentalidade 

neoliberal; imperativo da inclusão; 

currículo; efeito discursivo. 

Freitas, M. do S. 

A. de (2016) 

Contribuições do ensino na disciplina 

de Libras para a formação de 

professores. 

Disciplina de Libras; contribuições; 

formação de professores; curso de 

Pedagogia. 

Leite (2016) 

Contribuições da disciplina de Libras 

na formação do Pedagogo; Planos de 

ensino de Libras. 

Surdo; cultura surda; formação de 

professores; Libras. 

Valadão e Gomes 

(2016) 

Implicações do ensino de Libras na 

formação inicial; narrativas discentes. 

Língua Brasileira de Sinais; formação 

de professores; ensino e 

aprendizagem. 

Iachinski (2017) 

Percepção dos acadêmicos sobre a 

disciplina de Libras em cursos de 

licenciatura. 

Disciplina de Libras; licenciaturas; 

surdez. 

Silva, T. de A. 

(2017) 

Papel da disciplina de Libras na 

formação de professores; ementas, 

matrizes curriculares e planos de 

ensino dos professores de Libras. 

Inclusão; surdo; formação docente; 

disciplina de Libras. 
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Autor/Ano Temática central do estudo Palavras-chave 

Barros (2017) 

Contribuições da disciplina de Libras 

na formação do professor de 

Matemática. 

Educação Matemática; Libras; 

Educação Especial; educação 

inclusiva; formação de professores. 

Louzada, Martins 

e Giroto (2017) 

Disciplina de Libras como lócus de 

formação. 

Língua de Sinais; inclusão; Ensino 

Superior; diferença. 

Forcadell (2017) 

Disciplina de Libras na formação de 

professores políticas de inclusão e 

regulamentação da Libras. 

Políticas educacionais; formação 

docente; ensino de Libras. 

Jesus (2017) 

Contribuições da disciplina de Libras 

na formação do professor; revisão da 

ementa da disciplina de Libras. 

Formação inicial do professor; Libras; 

Ensino Superior; Educação Básica. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Na sequência, abordamos o terceiro eixo de análise, que sustenta a descrição e a 

discussão das produções. 

4.2.3 Práticas pedagógicas na disciplina de Libras 

Este eixo de produções abarca trabalhos que analisaram aspectos relacionados à prática 

pedagógica na disciplina de Libras, no que diz respeito à avaliação, aos materiais didáticos e às 

metodologias de ensino. Duarte (2011), em sua pesquisa de Mestrado intitulada Ensino de 

Libras para ouvintes numa abordagem dialógica: contribuições da Teoria Bakhtiniana para a 

elaboração de material didático, sob o referencial teórico de Bakhtin e Vygotsky, propôs a 

elaboração de um material didático para o ensino de Libras, nível básico, para acadêmicos do 

curso de licenciatura da Universidade Federal do Mato Grosso. Em suas considerações, o autor 

abordou sobre o posicionamento de alguns coordenadores de curso em relação à disciplina de 

Libras, considerando que ela foi inserida nos currículos apenas por força de Lei. No seu 

entendimento, essa situação tinha reflexos diretos na oferta da referida disciplina, tais como: 

oferta no último semestre dos cursos de licenciatura, quando os acadêmicos já estavam 

concluindo os estágios; preconceito dos acadêmicos em relação à disciplina; baixa carga horária 

e oferta da disciplina de forma padronizada em toda instituição. Sobre a elaboração do material 

didático, ao final do trabalho, o autor apresentou o livro Libras para acadêmicos: sob uma 

perspectiva bakhtiniana – Libras básico. Segundo ele, o material necessitava de ajustes e 

aprimoramento; no entanto, configurava um recurso interessante para o ensino de Libras a 

ouvintes.  

No mesmo ano, na dissertação Convergência digital para apoio ao ensino de Libras, 

com ênfase na TV digital Brasileira, Santos Junior (2011)  sugeriu o desenvolvimento de um 

sistema Web para produção de conteúdos educacionais para o ensino de Libras. Segundo o 

autor, o sistema proposto contribuiria para a quebra de barreiras de acessibilidade e configuraria 
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um instrumento que viabilizaria a disseminação da Libras e a troca entre os especialistas da área 

de Libras em todo o território nacional.  

Ferraz (2017), em sua pesquisa de Mestrado intitulada Estratégia de ensino de Libras 

como L2 (segunda língua): dicionário de Configuração de Mãos para atuação de professores 

de Libras, com foco de estudo na produção de recursos didáticos, propôs a criação de um 

dicionário com configuração de mão para servir de material de apoio ao ensino de Libras para 

ouvintes. Após a sistematização e a aplicação do referido material, o autor afirmou que o uso 

do dicionário foi um facilitador no processo de aprendizagem da Libras por ouvintes.  

No mesmo sentido, Lebedeff e Santos (2014), no artigo Objetos de Aprendizagem para 

o ensino de Línguas: vídeos de curta-metragem e o ensino de Libras, analisaram quatro vídeos 

de curta-metragem, a fim de discutir as possibilidades de uso de tais recursos como Objetos de 

Aprendizagem para o ensino de línguas (OALS). As autoras concluíram que eles tinham 

potencial para proporcionar aos estudantes uma imersão em práticas sociais de linguagem, uma 

vez que eles se situavam em contextos sócio-histórico-culturais e proporcionavam o contato 

com situações cotidianas de comunicação em Libras. Três anos depois, Lebedeff (2017), em 

seu artigo Vídeos como Objetos de Aprendizagem para o Ensino de Línguas: uma discussão na 

perspectiva de aprendiz de Língua de Sinais Britânica, ainda com foco nos objetos de 

aprendizagem para ensino de línguas, analisou vídeos produzidos para o ensino de British Sign 

Language (BSL). Considerando a inserção da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura e 

a necessidade de materiais didáticos para seu ensino, a autora considerou, no processo de 

análise, o olhar do docente de Libras e do estudante, em nível iniciante. Os resultados do estudo 

apontaram que os vídeos analisados podiam ser compreendidos como OALS e que os vídeos 

elaborados para o ensino de Libras poderiam seguir tal perspectiva. A autora ressaltou a 

necessidade de colocar em pauta outros elementos da filmagem: “velocidade da sinalização, 

mudança de planos e o tempo do vídeo” (LEBEDEFF, 2017, p. 129).  

Em convergência com os estudos de Lebedeff (2017), Shimazaki (2017), em sua tese 

intitulada O Uso de REA para o ensino de Libras nos Cursos de graduação o Ensino Superior, 

analisou as contribuições dos Recursos Educacionais Abertos (REA) para aprendizado da 

Libras como segunda língua para os ouvintes dos cursos de licenciatura, com vistas à inclusão 

escolar dos surdos. A partir de entrevistas com os professores da disciplina de Libras, o estudo 

confirmou que o uso do REA contribuiu para o processo de ensino e de aprendizagem de Libras 

como segunda língua, pois ele colaborou tanto para abordagem de aspectos teóricos 

relacionados à surdez, como para a criação de novos sinais e incentivo à pesquisa sobre surdez.  
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Freitas, E. F. de (2018), em sua dissertação intitulada Ensino de Libras como Segunda 

Língua (L2): mediação didática e estudos com um objeto digital de aprendizagem, procurou 

refletir sobre as estratégias didáticas utilizadas na conversação de Libras e o uso do objeto 

digital de aprendizagem para a evolução das competências. As aulas de Libras nos cursos de 

licenciatura configuraram o lócus da pesquisa. O objeto de aprendizagem desenvolvido foi 

intitulado “Link Libras” e sua implementação, com posteriores testes, indicou que o uso do 

objeto de aprendizagem em conjunto com as boas estratégias didáticas qualificou a produção 

dos movimentos dos sinais e ofereceu maior segurança na articulação da Libras.  

Klimsa (2013), em sua pesquisa de Mestrado com o título de Narrativas de alunos 

universitários sobre o professor surdo e o ensino de Libras, analisou as narrativas dos alunos 

sobre o professor surdo e o ensino de Libras com o objetivo de refletir sobre o ensino e 

aprendizagem de Libras como segunda língua. A partir do relato de dez acadêmicos, de duas 

instituições, o autor apontou que o contexto de ensino era favorável à presença do professor 

surdo, embora o contato com ele tinha suscitado medo nos estudantes de não aprender Libras.  

 Leite (2004), na dissertação intitulada O ensino de segunda língua com foco no 

professor: história oral de professores surdos de língua de sinais brasileira, desenvolveu um 

estudo com vistas a melhoria do ensino de Libras como segunda língua. A partir de entrevistas 

com professores surdos, pelos procedimentos da história oral, o pesquisador apresentou suas 

experiências de vida e realizou uma análise das concepções de ensino que fundamentaram suas 

práticas.  As construções tecidas no decorrer do estudo abordaram elementos importantes para 

a reflexão de professores de Libras (ouvintes e surdos) sobre o ensino de Libras como segunda 

Língua. Na discussão dos dados, o autor alertou a necessidade de esforço do contexto 

acadêmico em viabilizar o acesso de pessoas surdas a maiores níveis de formação e se 

comprometer com a formação de pesquisadores ouvintes envolvidos em adquirir proficiência 

em Libras, para que avanços acontecessem no campo do ensino de Libras.  

Silva, R. C. da (2014), em seu trabalho de Mestrado intitulado A Libras - Língua 

Brasileira de Sinais - e a formação de professores de Matemática, avaliou a metodologia de 

ensino de Libras no curso de licenciatura em Matemática. A pesquisa procurou identificar os 

limites e as possibilidades que surgiram das relações entre o ensino de Libras e o ensino de 

Matemática para surdos. O estudo acompanhou o desenvolvimento da disciplina de Libras e 

seus efeitos na prática dos discentes na Educação Básica. Como resultados, a autora apontou 

que a disciplina de Libras não preparava o acadêmico para atender a alunos surdos, mas que lhe 
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apresentava noções sobre os aspectos culturais, legais, educacionais e linguísticos. Sobre a 

aprendizagem da língua, a pesquisadora ressaltou que: 

Considerar que apenas cinquenta e uma horas são suficientes para a formação 

adequada dos professores para o atendimento, é ilusão. Ninguém consegue aprender 

uma segunda língua em apenas tão pouco tempo, sem ter uma imersão cultural 

adequada e convívio com pessoas surdas para o aprimoramento linguístico 

contextualizado. (SILVA, R. C. da, 2014, p. 105).   

Sobre o trabalho de Silva, R. C. da (2014), cabe destacarmos que, inicialmente, a 

pesquisadora demarcou, como foco de estudo, a metodologia de ensino, mas, nas considerações 

finais, parece preocupar-se mais com os efeitos da disciplina de Libras na formação dos 

professores de Matemática. Sobre as questões metodológicas, a autora sinalizou que os 

materiais audiovisuais contribuíram para a aprendizagem da Libras, mas que um dos desafios 

da disciplina constituiu a motivação dos alunos, que se mostraram muitas vezes contrários à 

inserção dessa disciplina no currículo do curso.  

Albuquerque (2014), em sua dissertação Ensino de Libras nos cursos de artes cênicas: 

reflexões sobre a metodologia de ensino de Libras conforme as especificidades dos cursos de 

teatro e dança na UFAL, analisou o ensino de Libras especificamente no contexto do curso de 

Artes Cênicas. A partir da análise das ementas, o autor destacou a importância de uma 

aproximação do ensino de Libras à realidade dos cursos, de modo que contemplasse conteúdos 

e sinais relacionados à área do curso. Além disso, considerou importante que o ensino de Libras 

fosse enriquecido de elementos visuais para que não se recorresse com frequência à 

comunicação verbal.  

Na dissertação Avaliação dos acadêmicos ouvintes e professores surdos da UFSC na 

disciplina de Libras como L2: os cinco tipos de provas, Carvalho (2015) buscou identificar os 

tipos de avaliações usados na disciplina de Libras como segunda língua. O corpus de análise 

considerou a concepção dos professores surdos e dos acadêmicos ouvintes. O pesquisador 

identificou que os estudantes consideraram a Libras como uma língua quase que eminentemente 

prática, que dispensava a fundamentação teórica e linguística e demandava melhores avaliações 

práticas. Em contrapartida, os docentes reconheceram a necessidade de estudo teórico e 

linguístico, aliado às habilidades práticas. Na concepção dos professores, constituíam melhores 

metodologias de avaliação aquelas que fizessem menos uso da Língua Portuguesa.  

Em 2016, F. C. A. da Silva, na dissertação intitulada Canções em LIBRAS: o uso da 

música como recurso pedagógico no ensino da Língua Brasileira de Sinais para alunos 

ouvintes em cursos de Ensino Superior, analisou a influência da música como recurso 

pedagógico para o ensino de Libras em cursos de licenciatura e bacharelado. A partir de 
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questionários respondidos por acadêmicos, a autora constatou que a música “[...] facilita, 

motiva, oferece concentração e memorização”, permitindo que os estudantes se apropriem da 

língua “de maneira natural” (SILVA, F. C. A. da, 2016, p. xv).  

Santos, F. R. dos (2017), em sua dissertação de Mestrado intitulada Um estudo sobre o 

processo de Ensino-Aprendizagem dos alunos da disciplina Libras no curso de Licenciatura 

em Letras-Português de uma Instituição do Ensino Superior pública de Alagoas, realizou uma 

reflexão sobre o processo de ensino e de aprendizagem da Libras vivenciado por licenciandos 

do curso de Letras Português na disciplina de Libras. O corpus da pesquisa foi composto pelo 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), ementas da disciplina, documentos norteadores da 

formação de professores, planos de aula e narrativas dos acadêmicos e diários de reflexão 

(estudantes e professor de Libras). A partir da análise dos dados, o autor identificou que as 

discussões sobre linguagem se aproximavam de uma perspectiva relacionada à estrutura da 

língua. Além disso, o que foi proposto na ementa da disciplina de Libras destoava dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), visto que a ementa tinha foco na estrutura; e os PCN, 

no uso da língua. Santos, F. R. dos (2017) apontou que um dos caminhos seria alocar as 

discussões sobre linguagem no campo da prática social, para que se promovessem mudanças 

paradigmáticas no ensino de Libras como segunda língua.  

  Lucas (2018), em sua pesquisa de Mestrado intitulada Mediação Pedagógica na 

Formação de Professores: um estudo da Disciplina de Libras, analisou a mediação pedagógica 

na disciplina de Libras ofertada nos cursos de formação de professores na Universidade Federal 

do Mato Grosso. O estudo foi realizado tomando em consideração a perspectiva dos acadêmicos 

que cursaram 75% da carga horária da disciplina de Libras. A pesquisa apontou que a prática 

na disciplina de Libras dispensava a presença do intérprete de Libras e que professor e 

acadêmicos utilizavam formas alternativas de comunicação até conseguirem comunicar-se em 

língua de sinais. Além disso, indicou que diferentes componentes da disciplina eram 

contemplados, tais como: gramática, inclusão, cultura, proficiência na língua e memorização 

de vocabulário.  

No mesmo sentido, a pesquisa de Romanhol (2018), intitulada O discurso do professor 

acerca da disciplina de Libras no Ensino Superior sob o olhar do sistema de avaliatividade, 

buscou compreender a atuação do professor de Libras, na disciplina de Libras ofertada em 

cursos de licenciatura, a partir da descrição dos desafios e dos obstáculos que surgiam na prática 

docente. A autora destacou que, na concepção dos docentes, a inserção da disciplina de Libras 

no Ensino Superior era positiva; no entanto, eles enfrentavam problemas de ordem estruturais 
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e políticos, tais como: baixa carga horária da disciplina em relação aos conteúdos abordados, 

ausência de intérprete como suporte aos docentes surdos e material didático de aula, aporte 

teórico específico para avaliação e material didático. 

Neste eixo, embora os trabalhos se aproximem por tratarem de questões relacionadas às 

práticas pedagógicas na disciplina de Libras, eles se mostram bastante diversos em relação ao 

objeto de estudo, referencial teórico e metodológico e considerações. Em sentido de sinalizar, 

de modo resumido,  as principais temáticas das produções, apresentamos o Quadro 7: 

Quadro 7 - Eixo - Práticas pedagógicas na disciplina de Libras 

Autor/ano Temática central do estudo Palavras-chave 

Duarte (2011) 
Material didático para o ensino de Libras; 

referencial teórico de Bakhtin e Vygotsky. 

Dialogismo; Libras, 

empréstimos linguísticos. 

Santos Junior (2011) 
Sistema Web para produção de conteúdos 

educacionais para o ensino de Libras. 

Acessibilidade; PNE; PNEA; 

surdos; LIBRAS; Educação a 

Distância; E-Learning; Web; 

SBTVD; TV Digital; IPTV; 

Ginga. 

Ferraz (2017) 

Produção de recursos didáticos; dicionário com 

configuração de mão;  material de apoio ao 

ensino de Libras para ouvintes. 

Ensino de Libras; 

Configuração de Mãos; 

Dicionário de Libras. 

Lebedeff e Santos 

(2014) 

Objetos de Aprendizagem para o ensino de 

línguas (OALS); vídeos de curta-metragem. 

Objetos de Aprendizagem 

para Ensino de Línguas; 

ensino de Libras; vídeos de 

curta-metragem; prática 

social de linguagem. 

Lebedeff (2017) 

Objetos de Aprendizagem para ensino de 

línguas; vídeos para ensino de British Sign 

Language (BSL). 

Línguas de Sinais; objetos de 

aprendizagem para ensino de 

línguas; vídeos. 

Shimazaki (2017) 
Recursos Educacionais Abertos (REA) para 

aprendizado da Libras como segunda língua. 

Surdez; Libras; REA; 

formação superior. 

Freitas (2018) 
Estratégias didáticas na conversação de Libras; 

uso do objeto digital de aprendizagem. 

Segunda língua; ensino e 

aprendizagem de Libras; 

habilidades de recepção e 

produção; Objeto Digital de 

Aprendizagem. 

Klimsa (2013) 
Ensino e aprendizagem de Libras como segunda 

língua. 

Língua Brasileira de Sinais; 

estudo e ensino; professores; 

formação; linguística. 

Leite (2004) 

História oral de professores surdos; concepções 

de ensino que fundamentam as práticas de 

professores de Libras. 

Ensino de Segunda Língua; 

estudos surdos; história oral; 

histórias de vida; 

Língua de Sinais Brasileira; 

perspectiva do professor. 

Silva, R. C. da (2014) 
Metodologia de ensino de Libras no curso de 

licenciatura em Matemática. 

Libras; Matemática; 

formação de professor; 

ensino em Língua de Sinais. 

Albuquerque (2014) 
Ensino de Libras especificamente no curso de 

Artes Cênicas. 

Libras; teatro; dança; 

metodologia de ensino; artes 

cênicas. 

Carvalho (2015) 
Tipos de avaliações usados na disciplina de 

Libras como segunda língua. 

Língua de sinais; avaliação; 

questionários. 

Silva. F. C. A. da 

(2016) 

Influência da música como recurso pedagógico 

para o ensino de Libras. 

Educação; formação de 

professores; música; Língua 

Brasileira de Sinais. 
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Autor/ano Temática central do estudo Palavras-chave 

Santos, F. R. dos 

(2017) 

Reflexão sobre o processo de ensino e 

aprendizagem da Libras. 

Linguística Aplicada; ensino-

aprendizagem de línguas; 

Libras; licenciandos em 

Letras-Português. 

Lucas (2018) Mediação pedagógica na disciplina de Libras. 

Disciplina de Libras; 

mediação pedagógica; 

formação de professores. 

Romanhol (2018) 
Desafios e obstáculos na prática do professor de 

Libras. 

Libras; Ensino Superior; 

atuação docente; 

avaliatividade. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

O tópico que segue versa sobre o quarto eixo de análise, que auxilia a descrição e a 

discussão das produções. 

4.2.4 Formação do docente de Libras 

Este eixo é composto pelas pesquisas que analisaram aspectos relacionados à formação 

inicial e continuada do professor de Libras. Agapito (2015), em sua dissertação de Mestrado 

intitulada Formação de professores surdos que atuam no município de Imperatriz – MA, 

analisou as implicações da formação inicial e continuada dos professores de Libras sobre o 

ensino de sala de aula. Partindo de filmagens de professores surdos, da análise de currículo e 

de entrevistas semiestruturadas, a autora afirmou que os resultados indicaram que a formação 

de professores surdos teve avanços significativos, porém ressaltou que os currículos precisavam 

ser mais coerentes  às necessidades de formação de professores surdos. 

Castro (2016), em sua pesquisa, analisou As percepções de professores surdos sobre a 

formação docente para o ensino de Libras na Educação Superior. A partir da entrevista com 

oito professores surdos que atuavam na Educação Superior, a pesquisa apontou que a presença 

do professor surdo era importante para a formação docente e também para a valorização da 

identidade docente surda. O estudo evidenciou a necessidade de melhorar o espaço de trabalho 

para que o professor surdo desenvolvesse suas atividades de forma eficiente e fosse de fato 

incluído nas instituições de ensino.  

Araújo (2017), em sua pesquisa de Mestrado intitulada Formação permanente: redes 

sociais, inclusão e ensino de Libras, dedicou-se a compreender como os docentes discutiam  o 

ensino de Libras para o aperfeiçoamento da sua prática, utilizando a internet. A autora 

identificou que os espaços visuais, a partir das interações práticas e linguísticas, contribuíam 

para a autonomia, a acessibilidade e as habilidades comunicativas. Além disso, sinalizou que o 

envolvimento e a aprendizagem colaborativa entre docentes contribuíram para despertar o 

desejo de qualificar a prática docente.  
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Os três trabalhos desenvolvidos neste eixo, cujas temáticas e palavras-chave são 

apresentadas no Quadro 8, abordam aspectos variados da atuação e da formação do professor 

de Libras: formação inicial, prática docente e formação continuada, que são diferentes, mas 

estão diretamente relacionados.  

Quadro 8 - Eixo - Formação do docente de Libras 

Autor/ano Temática central do estudo Palavras-chave 

Agapito (2015) Implicações da formação inicial e continuada dos 

professores de Libras sobre o ensino de sala de 

aula. 

Professores surdos; disciplina 

de Libras; processo formativo; 

currículo pedagógico. 

Castro (2016) Percepções de professores surdos sobre a 

formação docente para o ensino de Libras na 

Educação Superior. 

Libras; formação de 

professores; currículo. 

Araújo (2017) Discussão sobre o ensino de Libras para 

aperfeiçoamento da prática docente. 

Formação permanente; redes 

sociais; inclusão; Libras 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

A análise desse eixo permite considerarmos que a formação do professor de Libras que 

atua com o ensino de Libras na formação de professores tem sido pouco discutida e estudada 

no contexto acadêmico, haja vista o número escasso de produções encontradas sobre o tema. 

Das três produções, cabe destacarmos as considerações sobre a necessidade de discutir e 

repensar o currículo de formação dos professores de Libras de modo que ele esteja em acordo 

com o contexto de ensino. Outro ponto é a inserção do professor de Libras nas instituições, que, 

na grande maioria das vezes, não acolhe o profissional de acordo com as suas especificidades 

linguísticas e culturais (quando o professor é surdo) o que inviabiliza o desenvolvimento de um 

trabalho de qualidade. Um ponto positivo anunciado no último trabalho apresentado no eixo é 

a internet como ferramenta de formação continuada para troca de experiências e o 

compartilhamento de saberes entre os docentes. Dito isso, seguimos com o quinto eixo de 

análise. 

4.2.5 A disciplina de Libras na Educação a Distância 

 A partir da leitura dos resumos, identificamos um grupo de trabalhos que se ocupou de 

pesquisas sobre a disciplina de Libras, especificamente dentro do contexto da modalidade a 

distância. Mesmo com a aproximação com outros eixos, optamos por alocar os trabalhos em 

um eixo particular, por tratarem como objeto de estudo a disciplina de Libras no contexto da 

Educação a Distância (EaD).  

Camargo (2013), em sua pesquisa de Mestrado intitulada Produção e avaliação de 

materiais didáticos audiovisuais para ensino de LIBRAS a distância, tomou como objeto de 



 

 

67 

 

estudo os materiais didáticos produzidos para o ensino de Libras nessa modalidade. A partir de 

um estudo de caso, o autor propôs-se a analisar e a verificar a necessidade de aprimoramentos 

dos materiais audiovisuais para o ensino na disciplina de Libras a distância.  Ao considerar a 

opinião de alunos, corpo docente e do pesquisador, foram analisados os materiais audiovisuais 

da primeira oferta da disciplina e, posteriormente, da segunda oferta. Os achados da pesquisa 

apontaram que “[...] as ações de reelaboração e criação de novos materiais didáticos levaram a 

uma melhoria significativa na percepção de todos os sujeitos envolvidos no processo” 

(CAMARGO, 2013, p. 5).  

Bernardino et al. (2014), em artigo intitulado O ensino de Libras na UFMG: uma 

experiência mais que virtual,  apresentaram um relato da disciplina fundamentos de Libras no 

que diz respeito ao planejamento e ao desenvolvimento da disciplina. A referida disciplina 

iniciou com oferta presencial e, após muitas demandas, passou a ser ofertada na modalidade a 

distância. As autoras pontuaram que a oferta da disciplina de Libras em EaD colocou inúmeros 

desafios, entre eles: o ensino da língua de modalidade espaço-visual, flexibilidade tempo e 

espaço, grande demanda de estudantes. Além disso, alertaram para a necessidade de os docentes 

capacitarem-se e aprenderem sobre EaD. Um ponto ressaltado no trabalho foi a carência de 

materiais sobre o ensino de Libras como L2 para fundamentar as práticas de ensino. 

Teixeira e Figueiredo (2012), no trabalho intitulado O uso da educação a distância para 

o ensino de Libras, apresentaram a experiência com o ensino de Libras, na modalidade a 

distância, para estudantes dos cursos de licenciatura. Como achados, destacaram que a EaD 

figura possibilidade e oferta de maior número de vagas, assim como flexibilidade de horários, 

locais e ritmos de aprendizagem.  

Rocha (2014), por sua vez, em sua pesquisa de Mestrado intitulada A educação a 

distância no ensino da Libras e o papel da tutoria na mediação da aprendizagem, abordou o 

papel do tutor de Libras no processo de mediação Pedagógica na disciplina de Libras, ofertada 

na modalidade EaD. O estudo apontou que a figura do tutor de Libras foi significativa no 

processo de aprendizagem dos alunos, em parceria com o docente da disciplina, no que diz 

respeito à correção de atividades, às reuniões pedagógicas e às orientações aos alunos para que 

alcançassem os objetivos da disciplina. No mesmo sentido, o trabalho de Arruda (2015), 

intitulado O uso de Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem na mediação das práticas 

pedagógicas inclusivas: contribuições para a disciplina Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 

ocupou-se com  a mediação tecnológica no sentido de compreender se ela constituía um recurso 

adequado para tornar a aprendizagem de Libras acessível aos acadêmicos. A pesquisa fez um 
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contraponto da disciplina presencial com a de modalidade a distância, de modo a observar a 

transposição didática dos conteúdos da primeira para o ambiente virtual de aprendizagem. 

Como resultados, a autora apontou que as tecnologias poderiam contribuir para a parte prática 

da Libras.   

Campos (2015), em sua pesquisa de Doutorado intitulada O processo de ensino-

aprendizagem de Libras por meio do Moodle da UAB-UFSCAR, realizou uma análise do 

processo de ensino aprendizagem da Libras como segunda língua no contexto da EaD. A autora 

ressaltou que havia uma precariedade de materiais e estudos relacionados ao ensino e à 

aprendizagem de Libras a distância. A pesquisadora destacou, também, a ausência de diretrizes 

sobre a produção de materiais e ensino de Libras como segunda língua para ouvintes. No que 

se refere ao processo de ensino e de aprendizagem na disciplina de Libras, a autora concluiu 

que os materiais produzidos para o ensino de Libras na modalidade a distância também 

poderiam ser utilizados na modalidade presencial. Sobre as vivências e as interações com a 

Libras, ela observou que o aluno EaD, por realizar as atividades de forma mais individual, 

acabou adotando uma postura muito passiva em relação ao ensino, o que gerou insegurança nas 

avaliações e na produção da língua. Sobre isso, a pesquisadora ressaltou a importância de 

encontros presenciais na disciplina de Libras na EaD.  

Frasca (2017), em seu trabalho de Mestrado intitulado Disciplina de Libras na 

modalidade EaD: necessidades formativas e possíveis caminhos, analisou a oferta da disciplina 

de Libras na modalidade a distância, a fim de apresentar elementos formativos e possibilidades. 

Com foco na perspectiva dos estudantes da disciplina de Libras, a pesquisa analisou três 

categorias: necessidades formativas em Libras; materiais didáticos, conteúdos e atividades; 

videoconferências: abordagem comunicativa. Os resultados apontaram a aceitação dos 

estudantes, em relação à disciplina de Libras, no que diz respeito às atividades e ao conteúdo. 

No entanto, sinalizaram sugestões de mudanças com relação às atividades práticas e 

videoconferências, no sentido de que elas fossem mais contextualizadas e relacionadas ao 

cotidiano. 

Os estudos deste eixo deflagram a emergência da disciplina de Libras no contexto da 

Educação a Distância nos últimos anos, pelos dados levantados, marcadamente a partir de 2012, 

ano que ocorreu a primeira produção sobre o tema. No que se refere aos objetos de estudo, as 

pesquisas se mostraram bastante diversas, conforme é possível visualizar no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Eixo - A disciplina de Libras na Educação a Distância 

Autor/Ano Temática central do estudo Palavras-chave 

Camargo (2013) Materiais didáticos produzidos para o 

ensino de Libras a distância. 

Avaliação de material didático; 

materiais didáticos audiovisuais; 

Libras; Educação a Distância, 

vídeo. 

Bernardino et al. 

(2014) 

Planejamento e desenvolvimento da 

disciplina de Libras. 

Libras; ensino de língua mediado 

por computador; Educação a 

Distância; Moodle; formação de 

professores. 

Teixeira e Figueiredo 

(2012) 

Experiência com o ensino de Libras, 

na modalidade a distância. 

Ensino a Distância; Libras; Libras 

nos cursos de licenciatura. 

Arruda (2015) Mediação tecnológica na 

aprendizagem de Libras. 

Libras, inteligência coletiva, 

Tecnologia da Informação e 

Comunicação. 

Rocha (2014) Papel do tutor de Libras na EaD no 

processo de mediação pedagógica na 

disciplina de Libras. 

Libras; tutor; Educação a 

Distância; surdo; concepções de 

aprendizagem. 
Campos (2015) Processo de ensino aprendizagem da 

Libras como segunda língua no 

contexto da Educação a distância. 

Língua Brasileira de Sinais; 

ensino de segunda língua; 

Educação a Distância; interação e 

aprendizagem. 

Frasca (2017) Oferta da disciplina de Libras na 

modalidade a distância. 

Disciplina de Libras; Educação a 

Distância; formação inicial; 

Língua Brasileira de Sinais; 

necessidades formativas. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 Quanto às considerações, os estudos apontam que a inserção da disciplina de Libras na 

EaD é marcada por alguns desafios, principalmente em relação a materiais didáticos, 

planejamento e atividades. É, também, campo de possibilidade para pensarmos outros modos 

de ensino de Libras, de discutirmos sobre os papéis dos atores que compõem o processo ensino 

e aprendizagem e o uso de recursos pedagógicos. 

 Nesta seção, procuramos descrever e situar as produções acadêmicas, quanto aos 

objetivos, percurso metodológico e principais achados e considerações. A seguir, faremos 

considerações sobre os enunciados que circulam nas pesquisas.  

4.3 ENUNCIADOS QUE ECOAM NAS PESQUISAS ACADÊMICAS: BREVES 

CONSIDERAÇÕES 

É possível que se configure extensa, na opinião do leitor, a apresentação das obras 

encontradas, a partir da busca realizada nas duas bases de dados. No entanto, a opção de 

apresentá-las de maneira detalhada deve-se pelo desejo de valorizar as coisas ditas pelos 

pesquisadores e os seus achados nas pesquisas; e, a partir delas, identificarmos os enunciados 

de cultura surda no contexto de produção das pesquisas sobre a disciplina de Libras e/ou ensino 

de Libras.  
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Podemos afirmar que uma parcela considerável das produções analisadas se ocupou da 

implementação da disciplina de Libras, seja como foco central ou secundário da pesquisa. De 

modo geral, fizeram uma descrição da disciplina (carga horária, conteúdos, objetivos) e 

anunciaram uma disparidade na realidade das instituições no que diz respeito ao modo como a 

referida disciplina foi inserida no currículo dos cursos de licenciatura. Nesse ponto, 

confirmamos o anunciado por Santos e Klein (2015), quando ressaltam que os estudos sobre a 

disciplina de Libras voltam-se à descrição de dados e de realidades, sem haver um 

aprofundamento das discussões.  

As considerações dos estudos vão de um extremo a outro – desde os contextos 

acadêmicos em que a disciplina compõe os currículos de licenciatura como disciplina 

obrigatória, com carga horária considerável, sendo ministrada por professor com formação 

adequada, até aqueles no qual ocorrem resistências de gestores e acadêmicos, pouca 

receptividade do professor de Libras e pouca carga horária da disciplina. A segunda situação é 

mais apontada nas produções e incitam a discussão das políticas públicas que instituíram a 

obrigatoriedade da disciplina no contexto da Educação Superior, uma vez que não há uma 

orientação em relação às especificidades da sua oferta e sua inserção nos currículos dos cursos 

de licenciatura. A preocupação com a formação do professor de Libras, em relação a sua atuação 

na formação de professores, é um tema emergente nas pesquisas, embora sejam poucos os 

estudos dedicados a abordar a temática. Em relação às pesquisas revisadas, observamos que até 

bem pouco tempo tal tema não estava na pauta das discussões.  

O debate sobre a oferta da disciplina na modalidade a distância tem ganhado força no 

cenário das pesquisas. De modo geral, elas se ocupam em analisar recursos didáticos, uso do 

ambiente virtual de aprendizagem, produção de materiais, mediação pedagógica e estratégias 

de ensino e de aprendizagem. A distância é uma modalidade que tem tido um expressivo 

crescimento nos últimos anos, principalmente na oferta de cursos de licenciatura. Nesse sentido, 

tais pesquisas inauguram um lugar na discussão da EaD para qualificar as práticas de ensino de 

Libras.  

As pesquisas anunciam um crescimento de estudos da disciplina de Libras localizados 

na área da linguística. Nessa área, articulam-se discussões sobre o ensino de Libras como 

segunda língua, produção de materiais e de objetos de aprendizagem específicos para o ensino 

de Libras para ouvintes. Tal questão se mostra convergente aos dados apontados na 

caracterização do perfil das publicações, quando se observa que o número de pesquisas na 

referida área vem crescendo nos últimos anos.  
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Uma fatia significativa dos trabalhos revisados trata dos efeitos e das contribuições da 

disciplina de Libras para a formação de professores. A concepção de que disciplina de Libras é 

lugar para formar o professor para a inclusão do surdo pauta grande parte das discussões das 

pesquisas realizadas nesse eixo. Outros trabalhos, por sua vez, inauguram discussões sobre o 

papel da disciplina de Libras na formação de professores, pelo viés pós-crítico. As pesquisas de 

Lunardi-Lazzarin e Morais (2015), Rodrigues (2015) e Santos, A. N. dos (2016) anunciam que 

a disciplina de Libras está a serviço da lógica da Educação Inclusiva, comprometendo-se com 

a formação do professor para atuar com o estudante surdo em contexto de Educação Inclusiva.  

Ao longo da leitura e da análise das produções, as referências de que a disciplina de 

Libras, na formação de professores, tem compromisso em preparar o professor para a inclusão 

do estudante surdo, é recorrente. Associado a isso, está a manifestação da concepção do surdo 

como um sujeito em falta. A seguir, algumas narrativas dos trabalhos que se vinculam a essa 

concepção: 

[...] apesar de não haver receita que acabe com as dificuldades educativas 

enfrentadas pelas pessoas Surdas, a compreensão do papel da disciplina de Libras 

na formação de professores e a contribuição quanto aos conteúdos necessários para 

formar um professor apto para atuar frente a uma turma que tenha alunos 

Surdos, coopera para minimizar as barreiras educacionais contidas na inclusão desses 

sujeitos. (SILVA, T. de A., 2017, p. 7, grifos nossos). 

[...] nas entrelinhas de suas ementas, não encontramos essa abordagem, mas uma 

diversidade de proposições sobre a Libras e o surdo, bem como sua história, educação, 

direitos, expressão de sua cultura, entre outros aspectos. A problemática de como 

ensinar um aluno surdo num contexto inclusivo é tema marginalizado na sua 

organização, porém os conteúdos explicitados podem permitir ao futuro professor 

compreender as características do aluno surdo, algumas peculiaridades linguísticas, e, 

principalmente, não torná-los invisíveis nas salas de aula. (SANTOS, E. F. dos, 2015, 

p. 162). 

 As falas dos pesquisadores expressam a ideia de que cabe à disciplina de Libras formar 

o professor para incluir o estudante surdo, aludindo a uma perspectiva da surdez ancorada na 

falta, no déficit, reforçando o vínculo da educação de surdos à Educação Especial. 

A inserção da disciplina de Libras nos cursos de formação de professores é decorrente 

do Decreto nº 5.626/2005, que a instituiu como obrigatória e pode ser entendida com 

um marco para a inclusão. [...] a disciplina em questão se constitui como um momento 

privilegiado para discutir sobre educação inclusiva. A partir das falas dos egressos, 

as principais contribuições foram: a possibilidade de estabelecer um novo olhar para 

as diferenças, principalmente no que diz respeito aos Estudantes Público-Alvo da 

Educação Especial. (BARROS, 2017, p. 9, grifos nossos). 

Fica evidente o discurso da Educação Especial como fundamento das discussões sobre 

a educação de surdos e o ensino de Libras no contexto da formação de professores. Sobre isso, 

Skliar (2015) define a Educação Especial como: 
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Um subproduto da educação, cujos componentes ideológicos, políticos, teóricos, etc., 

são, no geral, de natureza discriminatória, descontínua e anacrônica, conduzindo a 

uma prática permanente de exclusão e inclusão. A educação especial para surdos 

parece não ser o marco adequado para uma discussão significativa sobre a educação 

de surdos. Mas ela é o espaço habitual onde se produzem e se reproduzem táticas e 

estratégias de naturalização dos surdos em ouvintes, e o local onde a surdez é 

disfarçada. (SKLIAR, 2015, p. 11).  

Diante de toda a história da comunidade surda, marcada por lutas de reconhecimento da 

Língua Brasileira de Sinais e o direito à educação bilíngue, que culminam com a emergência 

dos estudos surdos, não cabe considerarmos que a Educação Especial seja o campo adequado 

para discutirmos aspectos relacionados à educação de surdos. No entanto, a revisão de literatura 

revelou que grande parte dos objetos de estudos estão preocupados em preparar o futuro 

professor para atuar com o estudante surdo no contexto da Educação Inclusiva.  

Ao embrenharmo-nos nesse emaranhado de dizeres, que ecoam das pesquisas, 

percebemos que a disciplina de Libras não só está a serviço da lógica inclusiva, conforme 

anunciam Lunardi-Lazzarin e Morais (2015), Rodrigues (2015) e Santos, A. N. dos (2016), mas 

que as pesquisas, seja por parte dos pesquisadores ou dos próprios achados da pesquisa, criam 

uma rede discursiva que anuncia a disciplina de Libras como lócus para preparar o docente para 

a inclusão do estudante surdo, no contexto regular de ensino.  

Não é intenção desconsiderarmos que o contexto educacional inclusivo é a realidade da 

maioria dos estudantes surdos, mas é preciso colocarmos em questão que a comunidade surda 

tem mobilizado esforços e defendido a educação de surdos no contexto da escola bilíngue, que 

proporcione o encontro surdo-surdo. Logo, a Educação Inclusiva é uma perspectiva entre outras 

possibilidades que se colocam no contexto das políticas educacionais para educação de surdos. 

A escola bilíngue e salas bilíngues figuram propostas educativas que têm sido reivindicadas 

pelo povo surdo.  

Em sentido de tensionarmos tais enunciados que se mostram regulares nas pesquisas, 

buscamos identificar discursos sobre a cultura surda no contexto das pesquisas. Entre os 

trabalhados analisados, é possível considerarmos a cultura surda como um tema pouco 

abordado em relação ao ensino de Libras. No contexto das pesquisas, circulam concepções que 

legitimam a importância da cultura surda para a educação de surdos, mas também a tomam 

como um conteúdo a ser contemplado na disciplina de Libras. De modo geral, os trabalhos 

ocupam-se em identificar como a disciplina de Libras contribui para a divulgação e a 

sensibilização dos futuros professores em relação à cultura surda.  

No percurso no campo das produções acadêmicas, deparamo-nos com um corpus 

bastante expressivo e profícuo que nos possibilitou  olhar para os enunciados sobre ensino de 
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Libras e cultura surda. A partir dele, por ele e com ele, partimos para um outro domínio, o 

político, em que buscaremos tratar especificamente do reconhecimento da Libras e de sua 

institucionalização como disciplina nos currículos dos cursos e a exterioridade de políticas que 

marcaram esse período histórico.  
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5 SEGUNDO ESTRATO DISCURSIVO: POLÍTICAS QUE INSTITUEM A LIBRAS 

COMO DISCIPLINA CURRICULAR 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca 

coisa, as interdições que o atingem revelam logo, 

rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. [...] 

o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas 

ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que 

se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. 

(FOUCAULT, 2013, p. 9-10). 

 

A revisão de literatura configurou um alerta de que as pesquisas que tratam da disciplina 

de Libras e ou ensino de Libras, em grande parte, não abordam a cultura surda e apresentam 

discursos que se relacionam à lógica da Educação Inclusiva. O processo de disciplinarização da 

Libras é anunciado por Rodrigues (2015) como um recurso que viabiliza o discurso da 

normalização surda.  

[...] para operar na lógica da inclusão, a Libras necessitou passar por um tipo de 

disciplinamento que a conforma ao desenho curricular da Contemporaneidade e, a 

partir desta configuração de disciplina, se propaga e se torna condição fundamental 

para a normalização do surdo. Como disciplina obrigatória, passa a exercer uma forma 

de condução da conduta dos professores cuja formação sugere uma atuação na/para a 

inclusão escolar e, nesse processo, se modifica e modifica seu olhar sobre o sujeito 

surdo. (RODRIGUES, 2015, p. 180). 

Depararmo-nos com essas reflexões e acertos sobre a inserção da disciplina de Libras e 

sua estreita relação com a lógica inclusiva configura um choque com as discussões que circulam 

no contexto dos professores de Libras, no qual, no caso desta pesquisadora, está inserida. Um 

choque, porque as reflexões, em sua maioria, partem da ideia de que a disciplina de Libras é 

uma conquista para a educação de surdos e uma forma de difusão da Libras.  

Diante desses alertas, cabe considerarmos as políticas que dispõem sobre a Língua 

Brasileira de Sinais e sua institucionalização como disciplina curricular, não para o que está 

publicado na Lei Nº 10.436/2002 e no Decreto No 5.626/2005, mas para os enunciados que 

fizeram parte do processo de constituição, que constituíram os documentos, os movimentos da 

comunidade surda,  os projetos e as propostas das políticas educacionais. Olharmos, assim, para 

esses discursos, ao modo como Foucault alerta, não como  campo em que se manifestam as 

lutas, mas como aquilo que é objeto de luta,  que é produzido em razão de poder.   

Neste capítulo, colocamos, em suspenso, enunciados e, ao modo como comenta Fischer 

(2003, p. 375), “[...] imergir nestes ditos que se cristalizam e [...] fazer aparecer justamente a 

multiplicidade e a complexidade dos fatos e das coisas ditas”.  Nesse exercício,  buscamos 

descrever os enunciados  sobre o ensino de Libras e a cultura surda produzidos em tempo de 

constituição da Libras como disciplina na formação de professores. Interessa-nos, ao modo 
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como coloca Foucault (2013), a formação dos discursos, na sua dispersão, descontinuidade e 

irregularidade. 

5.1 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: DO 

MOVIMENTO SURDO À PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 10.436/2002 

O reconhecimento da Libras é fruto da luta e da mobilização da comunidade surda. Por 

isso, é preciso iniciar por ela, pelos movimentos que colocam em jogo o direito de uma língua 

e de uma cultura. De acordo com o relatório da FENEIS, tal movimento vem sendo realizado 

desde sua fundação em 1987: 

Fundada em 16 de maio de 1987, a Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos tinha como alvo central o fortalecimento da luta em defesa dos direitos dos 

surdos brasileiros, até então garantidos por apoio de profissionais ouvintes que 

falavam em nome destes. O principal alvo desta luta focalizou o reconhecimento 

em território nacional da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), o que persiste 

até os dias atuais apesar da ampliação na aceitação da mesma pela comunidade 

ouvinte (FENEIS, 1996, n.p., grifo nosso). 

O movimento inicial de luta pela oficialização da Libras ocorreu de forma articulada ao 

discurso que defendia o direito e a cidadania de outras deficiências, o da Educação Especial. 

Nesse período, as concepções educacionais vigentes pautavam-se em uma perspectiva clínica-

terapêutica da surdez. Contudo, nesse contexto, emergiu um movimento pelo reconhecimento 

linguístico e cultural das pessoas surdas, que começou a ganhar força a partir da luta de ativistas 

surdos ligados à FENEIS e à Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos de Surdos 

(FENAPAS). A respeito dessa dualidade de perspectivas no movimento da comunidade surda, 

Brito esclarece que:  

Na segunda metade da década de 1990, o movimento social surdo brasileiro que, na 

sua primeira fase, à semelhança de seus congêneres no campo do movimento social 

das pessoas com deficiência, dirigia o seu foco na luta por direito de cidadania, a partir 

dessa guinada, passou a produzir e circular um dado discurso que Assis Silva (2012) 

bem categorizou como surdez como particularidade étnico-linguística, o qual se 

afirmou e consolidou-se desde então como a ideologia dominante do movimento. [...]. 

Houve, assim, uma mudança no sentido dado pelo movimento à campanha pela 

oficialização da Libras. Tratava-se, agora, de defender tal oficialização em nome do 

estatuto linguístico da Libras, comprovado pelos linguistas, ainda mais porque essa 

língua viso espacial representava o elemento constitutivo e produtor de uma cultura 

surda e de uma identidade surda. (BRITO, 2013, p. 243). 

A luta pelo reconhecimento da Libras iniciou pelo direito à cidadania, mas se consolidou 

no viés da diferença linguística, pela afirmação do status linguístico da Libras. Tal mudança 

está relacionada à consolidação dos estudos sobre a Língua Brasileira de Sinais na época. No 

Brasil, na década de 1980, a linguista Lucinda Ferreira Brito foi pioneira nos estudos sobre a 
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“língua de sinais dos centros urbanos - LSCB”, que mais tarde passa a denominar de Língua 

Brasileira de Sinais.  

Em 1993, a comunidade surda fez contato com alguns parlamentares em busca de apoio 

para o reconhecimento da Libras.  Após várias investidas e conversas, o grupo de surdos obteve 

apoio da Senadora Benedita da Silva (PT-RJ). A ela entregaram textos de cunho acadêmico e o 

documento intitulado As comunidades surdas reivindicam os seus direitos linguísticos, para 

que a parlamentar tivesse respaldo teórico para a elaboração do projeto. A articulação da 

comunidade surda junto à Senadora resultou na proposta do Projeto de Lei Nº 131 (inserido no 

Anexo B), apresentado no Senado Federal em 13 de junho de 1996, com as seguintes 

proposições: 

 
Art. 1º - Fica reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais e outros recursos de expressão a ela associados.  

Parágrafo único - Compreende-se como Língua Brasileira de Sinais um meio de 

comunicação de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria oriunda de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil. É a forma de expressão do surdo e sua 

língua natural.  

Art. 2º - A Língua Brasileira de Sinais deverá ser usada, obrigatoriamente, como meio 

de comunicação objetiva e de uso corrente das comunidades surdas do Brasil.  

Art. 3º - A administração pública, direta e indireta, assegurará o atendimento aos 

surdos, na Língua Brasileira de Sinais, em repartições públicas federal, estadual e 

municipal, bem como em estabelecimentos bancários, jurídicos e hospitalares, pelos 

profissionais intérpretes da Língua de Sinais.  

Art. 4º - Será incluída nos currículos dos cursos de formação das áreas de educação 

especial, fonoaudiologia e magistério, a Língua Brasileira de Sinais como disciplina 

optativa para o aluno e obrigatória para a instituição educativa. (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

Sobre a proposição da Senadora Benedita da Silva, cabe ressaltarmos a demarcação da 

Libras como sendo a língua natural da pessoa surda e sua obrigatoriedade como meio de 

comunicação da comunidade surda. É possível notar o acordo da proposta com os movimentos 

da comunidade surda e os vestígios dos fundamentos propostos nos documentos a ela 

disponibilizados. O Projeto de Lei Nº 131 aproxima-se de um discurso que toma como base 

pressupostos sobre a educação de surdos e a língua de sinais, que vão ao encontro das 

reinvindicações da comunidade surda. Em relação à inserção da Libras como disciplina na 

formação de professores, fica expresso no PL Nº 131/1996 seu caráter obrigatório de oferta para 

as instituições e em caráter optativo para os acadêmicos. 

O texto que justifica a proposição do PL em tela mostra-se articulado ao contexto de 

luta da comunidade surda e aos estudos sobre a Libras, porém recorre, em alguns excertos, a 

tons apelativos que se reportam a olhares sobre o surdo dentro de uma perspectiva da 
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deficiência, do déficit. O documento inicia com uma citação de Sócrates7, que parece ser 

empreendido a fim de sensibilizar o grupo de parlamentares. Um texto que os chama para olhar 

a situação do surdo como sendo o sujeito mudo sem voz e sem língua, em um tom quase 

apelativo. Logo na sequência, o texto define o conceito de língua e caracteriza as línguas de 

sinais como “[...] sistemas abstratos de regras gramaticais, naturais às comunidades de 

indivíduos surdos dos países que as utilizam. Como todas as línguas orais, não são universais, 

isto é, cada comunidade linguística tem a sua própria” (BRASIL, 1996, p. 1-2). O trecho segue 

com a indicação das várias línguas que coexistem no Brasil, desde as línguas orais às línguas 

de sinais (usadas pelos surdos e pela tribo Urubu Kaapor8), para justificar a necessidade de a 

Língua Brasileira de Sinais ser reconhecida como língua natural dos surdos. Os argumentos do 

texto ora vão no sentido de apresentar dados quanto ao quantitativo de surdos no país, de 

desconstruir a ideia do surdo como surdo-mudo e de demarcar a dificuldade que configura para 

o surdo o processo de oralização; ora seguem rumos que se ocupam com a afirmação do status 

linguístico da língua e a da cultura surda. Um elemento importante da justificativa do PL Nº 

131/1996 é a referência à cultura surda, trecho citado a seguir: 

[...] os surdos têm uma língua própria, tendo, através dela, desenvolvimento sua 

própria cultura. Devido à estrutura e visão da sociedade, os surdos não tem 

oportunidades iguais [...] com o projeto de Lei ora apresentado, que dispõe sobre a 

Língua Brasileira de Sinais, os surdos do Brasil terão sua língua e cultura 

reconhecidos, e não serão mais considerados apenas deficientes auditivos. Querem 

ser cidadãos que lutam por uma política educacional compatível com suas 

necessidades, para uma plena integração no mundo dos ouvintes. Sua aprovação 

significa o reconhecimento do direito de cidadania das pessoas surdas brasileiras. 

(BRASIL, 1996, p. 2, grifos nossos). 

A proposta para reconhecer a Libras como língua oficial da comunidade surda manifesta 

o reconhecimento da cultura surda e a importância que a Libras assume na sua constituição. 

O PL Nº 131/1996 tramitou por seis anos no Congresso Federal. Dentro do Senado 

Federal, esse Projeto circulou na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) e na Comissão 

de Assuntos Sociais (CAS). As relatorias das comissões manifestam, no Parecer No 574, de 

1998, o reconhecimento, por parte dos relatores, da pertinência da proposição da Senadora 

 
7 A citação de Sócrates foi: “Se não tivéssemos voz nem língua, mas apesar disso desejássemos manifestar coisas 

uns para os outros, não deveríamos, como as pessoas que hoje são mudas, nos empenhar em indicar o significado 

pelas mãos, cabeças e outras partes do corpo?” (BRASIL, 1996, p. 1). 
8 A pesquisadora Lucinda Ferreira (2010) , no livro Por uma gramática de Língua de Sinais, faz um estudo 

comparativo de duas línguas de sinais, a saber:  Língua Brasileira de Sinais (Libras)  e a Língua de Sinais Kaapor 

Brasileira (LSKB). Sobre elas, a autora esclarece que “[...] a Língua de Sinais Kaapor Brasileira (LSKB) e a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), desenvolveram-se inteiramente em separado. A primeira nas selvas amazônicas; a 

segunda, nas grandes cidades brasileiras” (FERREIRA, 2010, p. 245). 
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Benedita da Silva. No entanto, o sentido atribuído vincula-se ao discurso que compreende o 

surdo como um sujeito em dificuldades, da surdez pela falta. 

 

O grande mérito do projeto, por sua preocupação em minorar as dificuldades de inserção social enfrentadas 

diariamente pelos portadores de deficiências fonoauditivas (Relatório Senador Lauro Campos – 27.06.1996). 

(BRASIL, 1998, p. 6). 

 

O objetivo central da matéria é resgatar uma das grandes dívidas sociais residentes na sociedade brasileira, e que 

tem contribuído com a exclusão de um expressivo grupo social – as comunidades de indivíduos surdos. [...] o 

grande argumento que apoia esta propositura é a justa inserção deste grupo na sociedade, com iguais condições 

de sobrevivência e integração. (Relatório Marina Silva – 28 de outubro de 1998). (BRASIL, 1998, p. 1). 

 

Ao reportar-se aos surdos como portadores de deficiências fonoauditivas, manifesta-se 

uma concepção de surdez que está marcadamente bem distante da perspectiva anunciada no 

Projeto de Lei, da diferença linguística e cultural. Além disso, as palavras “sobrevivência”, 

“integração” e “dívidas sociais” anunciam uma articulação com a perspectiva da Educação 

Inclusiva, tendência que marca a agenda das políticas internacionais de educação e reverbera 

nas políticas nacionais da época em que a proposição da PL No 131/1996 foi analisada. Embora 

façam referência ao surdo como um sujeito que pertence a um grupo ou a uma comunidade e 

reconheçam a Libras como uma língua, o texto não se reporta à cultura surda e à comunidade 

surda como um grupo linguística e culturalmente diverso. Ao contrário, a única menção que a 

relatoria apresenta à cultura surda é feita para demarcar que o sujeito surdo obrigatoriamente 

não pertence à comunidade e à cultura surda. 

 

Entendemos que não há dúvida quanto ao mérito e pertinência da proposta em discussão, considerando 

especialmente que “uma pessoa surda não equivale dizer que esta faça parte de uma comunidade e cultura 

surda”. (Relatório da Senadora Marina Silva- 28 de outubro de 1998). (BRASIL, 1998, p. 2). 

 

 

 

Essa afirmação parece ser destacada pela relatora não no sentido de afirmar a 

importância da cultura surda, mas para dizer que o alcance do PL No 131/1996 vai além das 

pessoas que compõem a comunidade surda. Ela se refere às pessoas surdas que, por nascerem 

em contextos de famílias ouvintes ou por outras razões, não conhecem a Libras e/ou não se 

reconhecem na cultura surda. As duas relatorias resultam em propostas substitutivas para o 

Projeto de Lei.  

A proposta encaminhada pelo CAS demarca a mudança da Língua Brasileira de Sinais 

para Linguagem Brasileira de Sinais, anunciando uma desconexão com o discurso acadêmico, 

tão bem marcado no Projeto de Lei, em sua primeira versão. Em relação à versão inicial, no 

texto do primeiro substitutivo, várias mudanças são propostas, que imprimem algumas marcas 
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diretamente relacionadas aos discursos ancorados na lógica inclusiva. É retirado o termo 

“legal”, para se referir a Libras como meio de comunicação, e acrescido o termo “sistema 

linguístico” ao referir-se à Libras. Houve a supressão do trecho que referia que a Libras “[...] é 

a forma de expressão do surdo e sua língua natural” (BRASIL, 1996, p. 1), e, também, do Art. 

2º que determina a obrigatoriedade da Libras como meio de comunicação das comunidades 

surdas. Há o acréscimo do Art. 3º, que trata da garantia da utilização da Libras no processo de 

ensino e de aprendizagem dos estudantes surdos, com um parágrafo que indica que a Libras não 

pode substituir a Língua Portuguesa na modalidade escrita (BRASIL, 1998). A retirada dos 

termos “legal” e “língua natural”, para se referir à Libras, no texto do substitutivo nº 1, demarca 

uma visão que não reconhece o surdo no seu direito linguístico. A indicação de que a Libras 

não substitui a modalidade escrita da Língua Portuguesa sinaliza uma relação de sobreposição 

da Língua Portuguesa sobre a Libras. Tais alterações refletem a intenção de que a Libras, seu 

reconhecimento, está ancorado na perspectiva de normalizar o surdo para melhor incluí-lo na 

sociedade.  

 O substitutivo nº 2 acolhe grande parte das alterações propostas no substitutivo nº 1, 

mas realiza outras que geram impacto, quando comparados à proposta inicial. O termo “Língua 

Brasileira de Sinais” é alterado para “Linguagem Brasileira de Sinais”, demarcando a Libras 

como uma linguagem e não com um sistema linguístico. Utiliza-se o termo “portadores de 

deficiência auditiva” para referir-se às pessoas surdas que reflete o olhar sobre o surdo pelo viés 

do déficit, sem considerá-lo como um sujeito que utiliza uma língua e cultura diferente da 

maioria ouvinte.  O Art. 3º traz o indicativo de que “as instituições públicas de assistência à 

saúde devem garantir atendimento adequado aos portadores de deficiência auditiva” 

(BRASIL, 1998, p. 2, grifo nosso).  Esse trecho expressa prioridade ao atendimento do surdo 

no contexto da saúde, em detrimento da educação e demais espaços públicos, conforme referido 

nas versões anteriores. 

 Ao analisarmos os movimentos realizados nas três proposições  - Projeto de Lei No 

131/1996, Substitutivo nº 1 e Substitutivo nº 2 (ver Anexo B),  é possível percebermos que a 

primeira está marcada fortemente pelo discurso da comunidade surda, com alguns 

atravessamentos da perspectiva ouvinte, marcados pela interlocutora. Os dois substitutivos 

imprimem, no texto inicial do PL No 131/1996, elementos da lógica inclusiva que olha o surdo 

pela perspectiva da falta, do sujeito que precisa ser normalizado. Termos e perspectivas que são 

rejeitados pela comunidade surda marcam o discurso das duas proposições: “portadores de 

deficiência auditiva” e “linguagem de sinais”, sobreposição da língua portuguesa à Libras. Cabe 
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considerarmos que algumas alterações trazem contribuições para a versão original do Projeto 

de Lei, como a indicação de obrigatoriedade do uso da Libras no contexto educacional 

(Substitutivo nº 1).  

 Sobre a inserção da Libras como disciplina na formação de professores, a primeira 

versão do projeto define que ela seria em caráter optativo para os acadêmicos e de oferta 

obrigatória pelas instituições. Nas duas versões, propostas pelas relatorias do CE e da CAS, a 

primeira não faz nenhuma alteração no texto e a segunda propõe a seguinte alteração no Art. 4º 

Os sistemas educacionais federal, estadual, distrital e municipal devem garantir a 

inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 

Magistério, em seus níveis médio e superior, o ensino de Linguagem Brasileira de 

Sinais, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 

conforme legislação vigente. (BRASIL, 1998, p. 2). 

Sobre a referida proposição, cabe ressaltarmos que não há referência ao termo 

“disciplina” ao se reportar ao ensino de Libras – situação que é demarcada nas versões 

anteriores. Há indicação de que o ensino de Libras seja integrado aos PCN, que, no contexto da 

produção da relatoria, constitui o documento referência, para o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio, em caráter não obrigatório. Entre outras disposições, o documento prevê a separação de 

conteúdos por disciplina. Dessa forma, no Ensino Médio, a proposição de ensino de Libras teria 

o formato de disciplina. Além disso, retira-se a indicação de obrigatoriedade da oferta de ensino 

de Libras pelas instituições superiores. Tal proposição, portanto, não se ocupa em demarcar o 

ensino de Libras como uma disciplina obrigatória, mas deixa indicativos, quanto ao Ensino 

Médio, a partir da indicação de que ela deve compor os PCN.   

As duas relatorias tiveram voto de aprovação da proposição e, em 25 de novembro de 

1998, o Projeto de Lei No 131/1996 é enviado à Câmara dos Deputados para revisão, passando 

à denominação de PL 4857/1998. Nessa esfera, o projeto é então encaminhado para emissão de 

parecer das seguintes comissões: Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CECD); 

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF); Comissão de Constituição e Justiça e de 

Redação (CCJR). 

No dia 10 de agosto de 1999, foi apresentado o Ofício 331/1999 que solicitou a 

apensação do PL 657/99, de autoria do deputado Glycon Terra Pinto, que “[...] dispõe sobre 

atendimento na Língua Brasileira de Sinais”, por tratar de assunto análogo ao projeto em 

tramitação. Segue o texto do PL 657/999: 

 

 
9 Disponível em: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/12735?sequencia=79. Acesso em: 2 dez. 2018. 

 

https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/12735?sequencia=79
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PROJETO DE LEI No 657, DE 1999 

(Do Sr. Glycon Terra Pinto) 

 

Dispõe sobre atendimento na Língua Brasileira de Sinais. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Os órgãos públicos e as empresas concessionárias de serviços públicas devem garantir 

atendimento aos portadores de deficiência auditiva na Língua Brasileira de Sinais, através de intérpretes. 

Art. 2°. As instituições públicas de ensino devem garantir aos alunos portadores de deficiência auditiva a 

utilização da Língua Brasileira de Sinais no processo de ensino-aprendizagem. Parágrafo único. A Língua 

Brasileira de Sinais não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. 

Art. 3°. Será incluída nos currículos dos cursos de fonoaudiologia e de formação para o magistério, na 

modalidade de educação especial, a disciplina de Língua Brasileira de Sinais, em caráter optativo para o aluno e 

obrigatório para a instituição de ensino. 

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Na justificação, o autor do PL em tela inicia citando o Art. 5º da Constituição Federal 

que garante igualdade de oportunidades de condições, sem distinção de qualquer natureza, e o 

Art. 24, que trata da proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiências. O 

texto também aponta dados sobre o número de surdos no país, segundo os dados fornecidos 

pela Coordenadoria Nacional para Integração de Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) e 

argumenta não haver legislação que atenda aos direitos dos surdos. Sobre tal proposição, é 

possível perceber sua expressiva aproximação com a do PL No 131/1996, porém está fortemente 

marcada por um discurso que transita pela abordagem clínica da surdez.  

Com a solicitação de apensação do PL No 657/1999, segue-se a tramitação do Projeto 

de Lei Nº 4.857/1998. Nessa nova instância, por assim dizer, em que a proposição de 

reconhecimento da Libras é novamente analisada por parlamentares, seguimos em busca de 

compreender que dizeres são produzidos nesse contexto, principalmente no que diz respeito à 

cultura surda; em outras palavras, de que forma a cultura surda permeia o processo de 

reconhecimento da Libras como meio legal de comunicação da comunidade surda.  

Os pareceres encaminhados pelos relatores das quatro comissões trazem narrativas nas 

quais identificamos elementos importantes para reconhecer o contexto em que se deu o 

reconhecimento da Libras e sua inserção como disciplina na formação de professores. A CECD 

foi a primeira a emitir relatório sobre o Projeto de Lei Nº 4.857/1998. A relatora, Deputada 

Esther Grossi, reitera que o objetivo do PL é resgatar as dívidas sociais com os surdos. Em seu 

voto, ela defende a necessidade de  
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[...] reconhecer que a língua dos surdos é legitima forma de expressão, cujo uso merece proteção e o incentivo 

do Poder Público até porque, do ponto de vista dos principais beneficiários, é condição sine qua non para o 

aprendizado e o exercício pleno da cidadania, que é um dos objetivos básicos da educação. (Relatoria da 

Deputada Esther Grossi, 1999).10 

 

É possível percebermos movimentos de relação da relatora com a comunidade surda e 

especialistas da área de educação de surdos quando ela demarca, em seu discurso, expressões 

como do ponto de vista dos próprios beneficiários e discutimos esta questão com especialistas 

e integrantes dos segmentos organizados da área. O voto da relatora expressa a importância da 

língua de sinais para o aprendizado e a cidadania do surdo; no entanto, demarca que há uma 

polêmica quanto à concepção da Libras como língua natural do surdo. Sem manifestar sobre 

isso uma posição, a Deputada Esther Grossi anuncia que, a partir de consulta com os 

especialistas da área, a comunidade surda entende que os surdos querem o reconhecimento da 

Libras, para fins de atendimento em repartições públicas, que conte com os serviços de 

intérprete de Libras e que seja possível estudar a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS em 

estabelecimentos de ensino da rede pública (Trechos do relatório). O voto é de aprovação da 

proposta, com emenda substitutiva que substitui o termo “Linguagem Brasileira de Sinais” por 

“Língua Brasileira de Sinais” e rejeita o Projeto Nº 657/1999.  

 Na sequência, manifesta-se a CSSF, tendo como relator o Deputado Eduardo Jorge. Em 

seu texto, ele justifica a relevância do projeto de Lei como argumento à igualdade de tratamento 

e ao fato de os surdos serem grupos excluídos da sociedade. 

A proposição em tela merece ser louvada, por oferecer aos deficientes auditivos a 

grande oportunidade de serem tratados de forma igual. [...]. Recolhidos em 

verdadeiros guetos, utilizaram e aperfeiçoaram uma linguagem própria, que, agora, 

com este projeto, se incorpora à vida desta nação. (BRASIL, 2000b, n.p.).11 

Fica evidente, nos argumentos expostos no voto do relator, a perspectiva clínica da 

surdez, por marcar fortemente a questão da exclusão e não reconhecer o status linguístico da 

Libras - utilizaram e aperfeiçoaram uma linguagem própria - e a cultura dos surdos - recolhidos 

em verdadeiros guetos. Um olhar marcado fortemente pela lógica ouvinte, que não se coloca 

em relação a uma identidade surda. Ao final da manifestação do voto, ele se declara favorável 

ao PL No 4.857/1899, com a emenda aprovada na CECD e rejeição ao PL No 657/1999. 

 A última relatoria é expedida pela CCJR, com relatoria do Deputado Bispo Rodrigues. 

Na concepção do referido relator, o PL em pauta tem como objetivo incorporar em nosso 

 
10 Disponível em: http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD09NOV1999.pdf#page=107. Acesso em: 2 

dez. 2018. 
11 Ver o Projeto de Lei No 4.857, de 1998 no Anexo B. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD09NOV1999.pdf#page=107
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ordenamento jurídico a linguagem de sinais (LIBRAS) adotadas pelos surdos-mudos como 

meio de comunicação e expressão. Considerando que os projetos estão em adequação não 

ferindo a Constituição e estando em conformidade com a técnica legislativa e redação, o voto é 

favorável à aprovação do PL No 4.857/1998, com emenda aprovada na CECD e do PL No 

657/1999. A manifestação da última comissão data de 24 de abril de 2001.  

Ao longo da tramitação na comissão referida, a comunidade surda encaminha 

manifestação, confiada ao Senador Pedro Simon, no momento da realização do I Festival 

Brasileiro da Arte e Cultura Surda. O contato da comunidade surda com o Senador citado foi 

feito por meio de um convite intitulado Alie-se a esta luta (ver Anexo C). Nesse documento, a 

comunidade surda, com a assinatura de algumas entidades12,  demarca que sua luta “[...] abrange 

o reconhecimento de todo o seu potencial cognitivo, social, linguístico e cultural” (Coordenação 

do 1º Festival Brasileiro da Arte e Cultura Surda – Carta Alie-se a esta luta), fazendo um convite 

ao parlamentar para participar do I Festival Brasileiro da Arte e Cultura surda, que tinha como 

objetivo “[...] divulgar a cultura surda, suas diferentes formas de expressão artística, como 

dança, artes plásticas e cênicas, além de fortalecer a luta pelo seu reconhecimento linguístico 

como fator de identidade cultural” ” (Coordenação do 1º Festival Brasileiro da Arte e Cultura 

Surda – Carta Alie-se a esta luta).  No momento do Festival, a comunidade surda entregou ao 

Senador Pedro Simon um abaixo-assinado solicitando o voto favorável ao Projeto de Lei Nº 

4.857/98 e a brevidade na conclusão da sua tramitação.  Atendendo à solicitação da comunidade 

surda, o senador encaminhou o Ofício 095/00 ao presidente da Câmara dos Deputados em que 

contextualizou a solicitação manifestada pela comunidade surda, no momento da realização do 

Festival, encaminhando o abaixo-assinado.  Em resposta, o Presidente da Câmara dos 

Deputados comunicou que encaminhou o ofício para conhecimento da CCJR, que, naquele 

momento, estava com a incumbência de manifestar seu voto sobre o referido Projeto de Lei.  

 A comunidade surda, diante de uma tramitação demorada do Projeto de Lei No 

131/1996, manifestou-se e articulou-se na luta pelo reconhecimento da Libras. Sobre esse 

movimento, cabe ressaltarmos que o discurso presente no documento encaminhado aponta a 

importância do reconhecimento da cultura surda e escolhe um evento de divulgação da cultura 

surda para a manifestação do pedido de apoio na luta pela aprovação da Lei, bem como a entrega 

do abaixo-assinado.   

 
12 As entidades citadas no documento são: Associação de surdos do Distrito Federal, Associação do Jovem 

Aprendiz- AJA, Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos de Surdos - FENAPAS, Federação 

Nacional para a Educação e Integração do surdo – FENEIS, Centro de Apoio ao Portador de Necessidades 

Especiais – CENAP e CORDE- DF. 
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 O Projeto que tramitava na Câmara dos Deputados seguiu seu curso que culminou com 

seu retorno à casa inicial, o Senado Federal, e, posterior aprovação. No dia 24 de abril de 2001, 

foi feita a leitura dos pareceres das três comissões já citadas (CECD, CSSF E CCJR). Em 28 de 

maio de 2001, foi expedido o Ofício nº 683/2001 para a CCJR para elaboração da redação final, 

a qual foi aprovada com unanimidade em 7 de junho de 2001. O projeto retornou ao Senado 

Federal, sendo discutido em turno único, com dois pareceres favoráveis: da Comissão de 

Educação (Parecer Nº 170/2002) e Comissão de Assuntos Sociais (Parecer Nº 171/2002). Os 

Pareceres, de modo geral, apresentam um resgate da tramitação do Projeto de Lei pelas duas 

casas (Senado Federal e Câmara de Deputados) e seus respectivos pareceres. 

O texto que apresenta o voto dos relatores é carregado de elementos sobre as concepções 

sobre o surdo, a surdez, a cultura surda, a língua de sinais, que nos permitem compreender 

aspectos relacionados à inserção da Libras como disciplina no currículo das licenciaturas. O 

Parecer Nº 170/2002 da Comissão de Educação considera a questão histórica da surdez, 

marcada por várias concepções de surdez: “[...] na década de 50/60: surdez como doença; 70/80: 

surdez como deficiência; e na década de 90, finalmente: surdez como diferença” (BRASIL, 

2002c, p. 2950). Além disso, o Parecer aponta os diferentes grupos que atuaram durante todo o 

processo de tramitação do projeto de Lei:  movimentos organizados na área, como da academia, 

do Ministério da Justiça/CORDE e do Ministério da Educação. Após análise de todo o processo, 

a Comissão de Educação assume a posição que considera a Libras como uma língua natural da 

comunidade surda. Tal perspectiva toma como base, segundo o relator, a manifestação da 

Secretaria de Educação Especial e as argumentações científicas da pesquisadora e professora 

Eulália Fernandez. Soma-se a isso os movimentos das organizações envolvidas com o 

reconhecimento da língua de sinais. Considerando todas as esferas citadas, o Parecer13 é 

favorável à emenda encaminhada pela Câmara dos Deputados.  

O Parecer da Comissão de Assuntos Sociais vai em outra direção, colocando em questão 

a discussão do uso dos termos “língua” ou “linguagem”. A relatora destaca que a proposição 

inicial, da Senadora Benedita da Silva, utilizou o termo língua de Sinais e que esta esclareceu 

os fundamentos que lhe deram respaldo para o uso do termo. Todavia, indica que há polêmica 

no uso dos termos e que, para qualquer um deles, há um respaldo, pois há polêmica entre os 

próprios especialistas. No entanto, considera que estender a discussão dos termos língua e 

linguagem pode retardar em demasia a aprovação do projeto. Ao reiterar a importância do PL 

 
13 O referido Parecer foi discutido na sala de Comissões em 4 de dezembro de 2001, tendo como relator o Senador 

Geraldo Cândido.  
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em tela para a igualdade de oportunidade de todos para o pleno exercício da cidadania, a relatora 

indica parecer favorável à emenda da Câmara dos Deputados.  

 O olhar sobre os dizeres dos dois Pareceres evidencia um jogo de forças no discurso dos 

parlamentares: ora a concepção da surdez na perspectiva clínica terapêutica, ora a surdez como 

diferença linguística, prevalecendo a primeira.  

Durante sua longa duração nas duas Casas do Congresso Nacional, todas as relatorias 

foram unânimes em reconhecer que a Nação Brasileira tem uma dívida com relação à 

comunidade de surdos, no sentido de não reconhecer oficialmente, um dos 

instrumentos mais fortes da intervenção que garante a sua inclusão social e 

cultural, ou seja, a comunicação oral e escrita. (BRASIL, 2002c, p. 2950). 

Entendemos que a aprovação do projeto vem suprir uma lacuna relativa à igualdade 

de oportunidade de todos os cidadãos para o completo exercício da cidadania. [...]. 

Por considerarmos a matéria de extrema relevância para a efetiva inserção, na 

sociedade, desse importante grupo de brasileiros [...]. (BRASIL, 2002c, p. 2950). 

Os Pareceres anunciam uma forte preocupação com a inserção dos surdos na sociedade. 

Nesse sentido, entendemos que a língua de sinais deixa de ser a língua do surdo, a qual expressa 

sua cultura e constitui sua identidade, tornando-se a língua instrumento para viabilizar a 

inclusão. Não desconsideramos a importância da inclusão social para a comunidade surda, pois 

esta é uma das suas reinvindicações. No entanto, parece haver um apagamento do 

reconhecimento da comunidade surda como uma comunidade com uma língua, cultura e 

identidade própria, em razão do bem maior que é a inclusão social. E a cultura surda? Não há 

referência a ela. O único momento que se faz menção a palavra “cultura” é para dizer que é 

preciso que o surdo tenha acesso à cultura ouvinte. A língua de sinais é citada como um 

instrumento de intervenção que viabiliza ao surdo a inclusão social e cultural, ou seja, a 

comunicação oral e escrita. O foco está na comunicação oral e escrita e não no uso da Libras 

como língua natural; desse modo, as concepções estão marcadas por uma lógica de reabilitação 

do surdo. 

 A votação do Projeto de Lei no plenário, que ocorreu no dia 3 de abril de 2002, foi 

considerada pela comunidade surda um momento histórico. Na ocasião, vários parlamentares 

manifestaram-se para ratificar a importância da Lei. Contudo, ficou evidente o sentimento de 

caridade e de bondade que é atribuído à proposição, deixando em evidência uma concepção de 

surdo como sendo o sujeito deficiente que necessita de ajuda para estar incluído na sociedade. 

Além disso, há referências à língua de sinais que questionam seu status linguístico. A seguir, 

trazemos alguns trechos do pronunciamento de alguns dos parlamentares, que reiteram tal 

compreensão. 
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Talvez como nunca, hoje, nesta Casa, estejamos votando um projeto que tem alma e sentimento, dedicação a 

exatamente uma parcela da população brasileira muitas vezes esquecida, mas que é, para nós, o exemplo 

admirável e extraordinário do que pode o povo brasileiro. Quando a gente mais humilde sobrepõe-se às 

dificuldades, lembramo-nos de Deus. “Podemos não ter voz, não falar, não ouvir, mas uma alma, um 

sentimento, um coração tem mil maneiras de se expor, de vencer e de ser gente, criatura humana, criatura de 

Deus na Terra. [...]. Hoje o, povo está aqui. Hoje, o senado identifica-se com os mais necessitados, com os mais 

justos, com os mais puros, com os mais dignos da sociedade brasileira. (BRASIL, 2002a, p. 03671, grifos 

nossos). 

[...] três milhões de brasileiros que têm alguma deficiência e que não têm a facilidade de poderem expressar-

se por meio da voz, da fala. (BRASIL, 2002a, p. 03677, grifo nosso). 

Mais do que um presente que damos agora, ao aprovarmos esta matéria [...]. (BRASIL, 2002a, p. 03677, grifo 

nosso). 

 Observo, sem conhecer a língua em pormenor, nos gestos dos que a conhecem e a dominam um caráter 

extremamente sensível. [...]. O entendimento dá-se pelo gesto do afeto. [...]. É muito difícil operar 

semanticamente no gesto, porque esse é o sentido essencial da palavra. (BRASIL, 2002, p. 03678, grifo nosso). 

Em linguagem dos surdos-mudos [...].  (BRASIL, 2002a, p. 03671, grifos nossos). 

 

Os estratos dos discursos dos parlamentares trazem apelos à questão religiosa, 

reportando ao surdo um sujeito na falta, em dificuldade, que necessita da caridade da sociedade. 

A língua de sinais, em vários momentos, é referida como sendo gestos que viabilizam a 

comunicação dos surdos com a sociedade. Por que a Libras não ocupa, nesse contexto 

discursivo, o lugar da língua da comunidade surda? E a cultura surda? Nos discursos dos 

parlamentares, o surdo não é um sujeito com uma cultura, ainda que a proposição inicial do 

Projeto de Lei No 131/1996 demarque esse aspecto: os surdos têm uma língua própria, tendo 

através dela, desenvolvido sua própria cultura. Além disso, o próprio movimento da 

comunidade surda vem interpelar os parlamentares com um evento que trata justamente da 

divulgação da cultura surda.  Tal iniciativa é citada em um dos discursos dos parlamentares 

como “[...] um acontecimento emocionante, notável, em que se viu e se sentiu a capacidade de 

jovens que, apesar de deficiências, conseguem se sobressair e apresentar uma obra notável 

como apresentaram naquele festival” (BRASIL, 2002a, p. 03671). Embora reconheça a 

produção da comunidade surda, há a sobreposição da condição de deficientes. Foi nesse cenário, 

portanto, com discursos fortemente marcados pela perspectiva clínica-terapêutica da surdez e 

da caridade, com forte apelo religioso, que a Libras é reconhecida como meio legal de expressão 

da comunidade surda, por meio da Lei Nº 10.436/2002, publicada com o seguinte texto:  
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Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 

outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem 

um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços 

públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio 

de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 

Art. 3o As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde 

devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as 

normas legais em vigor. 

Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito 

Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 

Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte 

integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. 

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade escrita da 

língua portuguesa. 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 2002b, p. 23). 

 

A inserção da disciplina de Libras no contexto da formação de professores foi garantida 

na Lei No 10.436/2002, no formato da proposição da Comissão de Assuntos Sociais, momento 

que era discutida e analisada no Senado Federal. Nessa ocasião, a prioridade para inserção da 

disciplina de Libras foram os cursos de Educação Especial, Fonoaudiologia e Magistério (nível 

médio e superior).  

5.2 A REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 10.436: TENSIONAMENTOS E DISCUSSÕES 

SOBRE A DISCIPLINA DE LIBRAS 

Publica-se a Lei Nº 10.436/2002! A Libras é reconhecida como a língua da comunidade 

surda e a disciplina de Libras instituída na formação de professores! O passo seguinte foi a 

regulamentação da Lei. O texto intitulado Finalmente, A Lei de Libras é regulamentada!, de 

autoria de Tanya A. Felipe, publicado na Revista da FENEIS em 2006, traz um relato dos 

movimentos que marcaram a busca pela regulamentação da Lei.  

 

Paralelamente a esse processo de lutas e conquistas em âmbitos municipais, estaduais 

e federais, os Surdos vinham lutando pela oficialização da Libras em âmbito nacional. 

Assim, através de um Projeto de Lei da Senadora Benedita (PT-Rio), em 1993, 

começou essa luta e, como apoio do MEC-SEESP, conseguimos a aprovação da Lei 

de Libras em âmbito federal. 

Após essa vitória e, como a luta deveria continuar, correu-se em busca da 

regulamentação dessa lei. Assim, em 2002, a SEESP, a SESu e Ministério da Saúde 

se articularam para elaborar a Proposta de Regulamentação da Lei de Libras. Em 

março, a Secretaria de Educação Especial estabeleceu contatos, via e-mail, com várias 

Secretarias, dos ministérios, com a CORDE e com a FENEIS, solicitando sugestões 

que foram incorporadas à Proposta de Regulamentação que foi re-elaborada.  

Em outubro de 2004, segundo a Assessora da Coordenadoria de Educação Especial, 

Prof. Marlene de Oliveira Gotti, houve uma reunião no Ministério do Planejamento, 

com representantes dos ministérios da Saúde, da Justiça - CORDE e da Casa Civil, 

quando se tratou da questão da Regulamentação da Lei 10.436 e foi nomeada uma 
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comissão com integrantes do gabinete da Casa Civil que teve um prazo de 45 dias 

para concluir o trabalho sobre a regulamentação dessa Lei. 

Em 2005, por solicitação de várias instituições, esse prazo foi prorrogado até 

04/04/2005 para que houvesse uma maior abrangência no debate com a participação 

de: universidades, escolas, instituições de e para Surdos.  

Após essa data, aconteceram câmaras técnicas, com representantes de universidades, 

ministérios e sociedade civil organizada, relacionadas à área da surdez, quando se 

discutiu uma proposta final para o decreto de regulamentação da Lei de libras.  

Hoje, há quase vinte anos após a fundação da FENEIS, podemos verificar que a 

mobilização dos Surdos propiciou seu reconhecimento de cidadania pela sociedade e, 

para os Surdos o marco desse reconhecimento está na aprovação da Lei n.º 10.436, 

de 24 de abril de 2002, que reconheceu como meio legal de comunicação e expressão 

a Língua Brasileira de Sinais - Libras e seu Decreto n.º 5.626. (FELIPE, 2006, p. 20. 

grifos da autora). 

 

A narrativa da autora apresenta um panorama geral dos trâmites que culminaram na 

publicação do Decreto Nº 5.626/2005, que aponta algumas pistas para pensar quem, de que 

forma e que sujeitos estiveram envolvidos nesse processo.  

Em 2002, foram iniciadas as discussões sobre a regulamentação da Lei envolvendo três 

setores do governo: Secretaria de Educação Especial (SEESP), Secretaria de Educação Superior 

(SESu) e Ministério da Saúde (MS). Naquele momento, a discussão de questões relacionadas à 

educação de surdos no país estava sob a responsabilidade dessas instâncias. Por que essas e não 

outras esferas do governo? À SEESP cabia articular ações relacionadas à educação de “pessoas 

com necessidades educacionais especiais” e os surdos, segundo as políticas educacionais, eram 

considerados público-alvo da Educação Especial. Todas as ações relacionadas à educação de 

pessoas surdas estavam vinculadas à referida Secretaria.  

A Lei No 10.436/2002, entre outras disposições, trata da inserção da Libras como 

disciplina no Ensino Superior e da criação de cursos em nível de Graduação e Pós-Graduação 

para professores de Libras, tradutor e intérprete de Libras e professor Bilíngue (BRASIL, 

2002b). Por tratar de criação e de implementação de cursos de Ensino Superior, o espaço da 

SESu na discussão é garantido por ser a unidade do Ministério da Educação “[...] responsável 

por planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação Superior”14.  

O Ministério da Saúde, como “[...] órgão responsável pela organização e elaboração de 

planos e políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e a assistência à saúde dos 

brasileiros”15, é acionado na discussão da regulamentação da Lei, em relação ao que dispõe em 

seu Art. 3º demarca que: “As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços 

 
14 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior/apresentacao. Acesso em: 10 set. 

2019. 
15 Disponível em: http://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/institucional. Acesso em: 10 set. 2019. 

 

http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior/apresentacao
http://www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/institucional
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públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos 

portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor” (BRASIL, 2002b, 

p. 23). A regulamentação da Lei entra em pauta sob a tutela de três campos: Educação Especial, 

Saúde e Ensino Superior. A SEESP, em 2002, aciona outros ministérios, a CORDE e a FENEIS, 

em busca de contribuições para a Minuta do Decreto. Em 2004, constitui-se o grupo de trabalho 

para a elaboração da minuta do Decreto. A Portaria Nº 2.843/2004 instituiu o grupo de Trabalho 

e delimita que a ele cabe:  

 

[...] analisar, definir e subsidiar: 

I - a formulação de Minuta de Decreto de regulamentação da Lei no 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais; e  

II - a criação de curso de graduação no Instituto Nacional de Educação de Surdos - 

INES, considerando a ampliação de competências definida pelo Decreto no 5.159, de 

28 de julho de 2004. (BRASIL, 2004, n.p.). 

 

O grupo de trabalho foi composto pelos seguintes nomes: Godofredo de Oliveira Neto 

(Diretor do Departamento de Políticas da Educação Superior – SESu); Claudia Mani Griboski 

(Diretora do Departamento de Políticas de Educação Especial – SEESP); e Ana Estela Haddad 

(Assessora do Ministro - GM/MEC). Sobre a composição do Grupo de trabalho, cabe 

ressaltarmos a ausência de representatividade da comunidade surda nesse processo. O que 

significa não haver lugar para os sujeitos surdos na composição do grupo de trabalho 

responsável para a composição de políticas que se destinam à vida e à educação desse grupo? 

As contribuições das entidades representativas da comunidade surda só ganharam espaço 

mediante a solicitação da SEESP.  

O processo de sistematização da minuta do Decreto envolveu vários encontros e 

reuniões, entre o Governo e as entidades. Rodrigues (2015), que realizou uma pesquisa 

minuciosa de registros do processo de regulamentação da Lei No 10.436, relata que:  

Entre os registros das várias reuniões realizadas entre os anos 2003 e 2005, duas, em 

especial, me chamaram a atenção. Ambas tinham como objetivo discutir e aperfeiçoar 

a proposta de Decreto. A primeira entre Governo e entidades representativas das 

comunidades surdas e a segunda entre Governo e IES, reunindo cerca de 20 pessoas 

em cada ocasião. A dinâmica dos encontros foi idêntica: deu-se início com uma 

palestra sobre a educação inclusiva e apresentação de uma campanha que estava sendo 

veiculada na televisão sobre como as escolas estariam se preparando para promover a 

inclusão de todos os alunos. Depois, foram retomados os assuntos mais específicos da 

proposta de Decreto, como o número de alunos surdos matriculados, o custo de alunos, 

dentre outros. (RODRIGUES, 2015, p. 123). 
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O texto da autora apresenta algumas pistas para refletir sobre o lugar do surdo16 no 

processo de elaboração de políticas educacionais para surdos. No processo de elaboração do 

Decreto No 5.626/2005, abriu-se espaço à participação de entidades representativas da 

comunidade surda; no entanto, de forma regulada e sujeitada às regras postas pelo Governo. Se 

no processo de reconhecimento da Libras observou-se uma sobreposição do discurso dos 

ouvintes, parlamentares, especialistas, sob o discurso da comunidade surda, na sua 

regulamentação ocorre participação dessa comunidade, porém com a tutela da SEESP/MEC.  

O grupo de trabalho, partindo de uma versão apresentada pela Secretaria de Educação 

Especial e consolidada pelo Ministério da Educação, em colaboração com diversos órgãos da 

Administração Pública Federal, sistematiza a primeira versão da minuta do Decreto. Em relação 

ao ensino de Libras na formação de professores, a inclusão da Libras como componente 

curricular é tratada no primeiro capítulo do documento:  

 
Art. 1º A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS será um componente curricular 

obrigatório nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em 

nível médio e superior, e nos cursos de fonoaudiologia, de instituições de ensino 

públicas e privadas, do sistema federal de ensino.  

§ 1º Todos os cursos de licenciatura, o curso normal superior, o curso de pedagogia e 

o curso de educação especial serão considerados cursos de formação de professores e 

profissionais da educação para o exercício do magistério.  

§ 2º A LIBRAS poderá constituir componente curricular optativo nos demais cursos 

superiores.  

Art. 2º Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso não haja 

professor com título, em nível de graduação, para o ensino de LIBRAS em cursos da 

educação superior, esse componente curricular poderá ser ministrado por Professor 

ou, extraordinariamente, por Instrutor que apresentar o seguinte perfil: 

I - Professor de LIBRAS - usuário nativo dessa língua, que possua certificado de curso 

superior e certificado de proficiência em LIBRAS obtido por meio de exame 

promovido pelo MEC; e  

II - Instrutor de LIBRAS - usuário nativo dessa língua, que possua certificado de curso 

de nível médio e certificado obtido por meio exame de proficiência em LIBRAS 

promovido pelo MEC. (BRASIL, 2005a, p. 28). 

 

A primeira versão da minuta acolhe, em um único capítulo, as disposições referentes à 

inserção da disciplina de Libras no currículo e na formação do professor de Libras. Em relação 

a esse último ponto, cabe destacar a expressão “usuário nativo dessa língua”, que demarca o 

surdo como sendo o sujeito legítimo para ensinar a Libras. Esse movimento relaciona-se à 

perspectiva defendida pela comunidade surda, nos movimentos em prol do reconhecimento da 

Libras e da educação de surdos. A FENAPAS, ao manifestar-se em relação à minuta do Decreto, 

ressalta: “[...] temos receio de que, se não for especificado a necessidade deste profissional ser 

 
16 Aqui empregamos o termo lugar do surdo inspirados no conceito de lugar de fala de Ribeiro e sua relação com 

as concepções dos estudos surdos.  
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surdo, futuramente, muitas pessoas ouvintes, com certificado de nível superior sem a 

experiência necessária e sem total domínio de Libras ministre o curso” (FENAPAS apud 

RODRIGUES, 2015, p. 124). Tal questão é reiterada, em parte, por duas das instituições de 

Ensino Superior: “Insiste no uso da expressão nativos da Língua de Sinais” – UFRJ 

(RODRIGUES, 2015, p. 228); “[...] foco na formação e atuação do docente de Libras – alta 

prioridade para os surdos (quase indicando exclusividade) na função” (RODRIGUES, 2015, p. 

228) e a necessidade de manter a palavra “nativo” e acrescentar a definição do termo: “Entende-

se por usuário nativo dessa língua o surdo, filhos de pais surdos, que aprenderam Libras como 

primeira língua e outros ouvintes que convivem com a comunidade surda e sejam proficientes 

em Libras” - USP/CECAE (RODRIGUES, 2015, p. 228). O conceito de “nativo”, expresso no 

texto, amplia a possibilidade de o ensino de Libras ser ministrado por ouvintes. Tal questão é 

reforçada pelo texto do Ministério da Saúde que sugere que seja substituído o termo “nativo”, 

por usuários. A justificativa apresentada pelo MS argumenta que grande parte dos surdos não 

são nativos em Libras:  

[...] o termo nativo, é compreendido por nós como sendo referente a surdos filhos de 

pais surdos e que, portanto, teriam a LIBRAS como língua materna. Considerando 

que 98% dos surdos são filhos de pais ouvintes, estes irão desenvolver a LIBRAS 

posteriormente, mesmo que esta possa ser considerada sua primeira língua. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE apud RODRIGUES 2015, p. 230). 

Os tensionamentos em torno da palavra nativo para se referir ao surdo coloca em pauta 

narrativas amparadas em diferentes campos discursivos. Nesse contexto, a questão da cultura 

torna-se um elemento central, visto que, na visão das entidades representativas da comunidade 

surda, o surdo é um sujeito nativo na Libras, sendo ela sua língua natural que constitui um 

artefato da sua cultura. As contribuições das IES e do Governo manifestam uma compreensão 

atrelada ao domínio da língua.   

Nesse jogo em que se tensiona a palavra nativo, revelam-se sentidos sobre a diferença 

surda, sobre a surdez. Discutir a surdez implica colocar em jogo os sentidos construídos a partir 

da materialidade da surdez no corpo surdo. A surdez constituída a partir do binarismo surdo-

ouvinte, normal-anormal, está amparada em campos discursivos que consideram o sujeito surdo 

como um sujeito na falta. A surdez, nesse viés, é “inventada” (LOPES, 2007)17 pela perspectiva 

da deficiência. A aquisição da Libras configura, nessa concepção, um aparato, um instrumento 

para melhor incluir esse sujeito na sociedade, e o surdo não é visto como um sujeito cultural. 

 
17 Utilizamos a surdez como invenção apoiada na discussão realizada por Lopes (2007), que utiliza esse termo não 

para designar a materialidade que marca o corpo surdo, mas “[...] como construção de um olhar sobre aquele que 

não ouve” (LOPES, 2007, p. 7) 
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Em outro polo discursivo, a surdez pode ser “inventada” como uma diferença cultural, 

a partir de discursos antropológicos, culturais e linguísticos. A materialidade da surdez no corpo 

é a primeira diferença que aproxima os surdos. É, ao modo como entende Lopes (2007), “[...] 

um primeiro traço de identidade, e não somente uma materialidade sobre a qual apenas 

discursos médicos se inscrevem. Sobre tal materialidade, pode inscrever-se qualquer saber que 

tenha como objeto a surdez ou o sujeito surdo, inclusive os saberes de cunho culturalista”  

(LOPES, 2005, p. 15-16). 

O olhar sobre o sujeito surdo parte de um lugar em que a diferença não está relacionada 

à condição de ser surdo, mas na vivência que o surdo tem na comunidade, no compartilhar uma 

língua, uma cultura, formas de experienciar o mundo. As contribuições da comunidade surda 

demarcaram a importância de o ensino de Libras ser realizado pelo surdo e que tanto a 

organização da disciplina de Libras e de cursos e exames de proficiência ficassem sob a 

supervisão da FENEIS, órgão de maior representatividade da comunidade surda na época. Essa 

questão também é reiterada pelo governo e pelas IES. 

Sobre exame de proficiência: observando os critérios indicados para avaliação, quer 

sejam, “fluência” e “competência”, acreditamos que estão postos dois processos 

diferentes: para avaliar a fluência em LIBRAS, deve ter “assessoria de surdo 

representante da FENEIS. Quanto à competência para o ensino, fluência não garante 

competências necessárias para o ensino/docência. É necessário conhecimentos 

relativos à gramática, didática e metodologia de ensino de primeira e segunda língua 

[...]”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE apud RODRIGUES, 2015, p. 230). 

 Quanto ao exame, reforça a necessidade de a banca ser composta por maioria surda 

e professores de Letras e linguística. (UFRJ apud RODRIGUES, 2015, p. 230). 

Cursos e exame de proficiência em Libras, deverá constar “promovido pelo MEC em 

parceria com a FENEIS”. Todas as ações que implicam certificação e formação, ficam 

condicionadas à participação da FENEIS. (FENEIS apud RODRIGUES, 2015, p. 

230). 

 O exame deverá avaliar a fluência no uso da Libras e a competência para seu ensino, 

sendo a banca avaliadora composta por surdos.[...]. Garantir que o CCR de Libras 

deverá ser ministrado por surdo [...] se não houver surdo com ensino superior, nos 

próximos 10 anos, poderá ser surdos com ensino médio, desde que certificado em 

exame de proficiência promovido pelo MEC em parceria com instituições da área. 

(FENAPAS apud RODRIGUES, 2015, p. 230). 

As IES e o Governo reconhecem a necessidade de representatividade do surdo nos 

processos de exame de proficiência. Ao surdo é reconhecido o lugar legítimo para avaliar a 

fluência da Libras. 

Nas manifestações das três esferas representativas (IES, Governo e Entidades), a 

disciplina de Libras ocupa uma parcela expressiva de contribuições. De modo geral, versam 

sobre sua inserção no Ensino Superior, na carga horária e no conteúdo. 
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[...] propõe que a inclusão obrigatória do CCR de Libras se estenda a todos os cursos 

de formação de professores nos níveis superior, médio e técnico, nos cursos das áreas 

de ciências humanas e da saúde em todas as instituições educacionais públicas federal, 

estadual, municipal e privada; [...] o CCR deve ser ofertado como disciplina optativa 

aos demais cursos do ensino superior [...]. (FENAPAS apud RODRIGUES, 2015, p. 

230). 

Definição de quantitativos no decreto: cargos de professores de Libras e tradutor e 

intérprete de Libras definidos a partir de variáveis como: quantidades de alunos surdos 

por número de intérprete, quantidade de horas por número de intérprete, carga horária 

total do curso superior e do componente curricular, por professor surdo. (USP/CECAE 

apud RODRIGUES, 2015, p. 230). 

A disciplina de Libras deve ser obrigatória [...]. (UNICAMP apud RODRIGUES, 

2015, p. 230). 

Sobre carga horária, nível de aprofundamento e número de participantes por turma na 

disciplina de Libras, informou-se que as IES tem autonomia para tais decisões, 

podendo se basear na carga horária de um curso de Libras nível básico – 120 h/aula e 

indica a FENEIS como orientadora pela sua vasta experiência em ministrar cursos; 

Quanto ao aprofundamento, sugere contato com as Universidades – UFRJ, UFRG, 

UFSM, UEPE, cujos pesquisadores da área contam com materiais publicados [...]. 

(SEESP/MEC apud RODRIGUES, 2015, p. 230). 

Embora os trechos se aproximem em relação ao foco de discussão, a saber, a disciplina 

de Libras no Ensino Superior, diferentes perspectivas marcam os discursos das três esferas. A 

entidade representativa da comunidade surda procura apontar a necessidade da obrigatoriedade 

da disciplina de Libras em cursos de formação de professores, das ciências humanas e da saúde. 

O interesse em tornar a disciplina de Libras obrigatória na área da saúde é pauta de 

reinvindicações da comunidade ante as práticas de reabilitação, que epistemologicamente 

marcaram a história das pessoas surdas. No documento A Educação que nós surdos queremos, 

a comunidade surda sugere: “19. Incorporar aos currículos dos cursos superiores disciplinas 

que abordem: língua de sinais e  outras informações sobre culturas surdas, particularmente nos 

cursos de formação de  médicos, fonoaudiólogos e outros que irão trabalhar com surdos” 

(FENEIS, 1999, p. 2).  

A inserção da disciplina de Libras em cursos da área da saúde abre possibilidades para 

que outras formas de narrar a surdez, que não o viés clínico-terapêutico, venham compor a 

formação desses profissionais. Abre espaço para que se fale do surdo e da surdez de outros 

lugares, a partir de outros campos discursivos (antropológico, filosófico, linguístico). O caráter 

obrigatório da disciplina de Libras é reforçado pelas IES, porém as contribuições vão no sentido 

de demarcar aspectos relacionados à sua implementação, especificamente quantitativo de 

professor de Libras em relação à carga horária da disciplina e componente curricular.  Em 

relação a tais pontos, o excerto anterior da SEESP/MEC (apud RODRIGUES, 2015) demarca 

que as IES têm autonomia para decidir sobre carga horária da disciplina, nível de 
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aprofundamento, porém indica como base um curso da FENEIS de 120 horas de Libras Básico. 

A FENEIS como referência, sobretudo por sua “vasta experiência em ministrar cursos”, mas 

ante a necessidade de aprofundamento sobre a disciplina de Libras, recomenda contato com 

algumas IES que possuem pesquisadores com materiais publicados sobre o tema.  

 Os discursos das diferentes esferas representativas e as sugestões para a composição do 

Decreto, especialmente no que diz respeito à disciplina de Libras, marcam uma arena de 

disputa. A comunidade surda enuncia o surdo como o sujeito legítimo para ensinar Libras, em 

sentido de preservar que o ensino seja realizado por uma pessoa fluente e com conhecimento 

da cultura surda. Questão que é reconhecida pelas IES e pelo governo, porém os 

desdobramentos dados são diferentes. As universidades reconhecem a importância de a 

disciplina ser ministrada por um surdo; no entanto, sugerem que se amplie a possibilidade para 

que ouvintes que participam da comunidade surda e tenham proficiência possam ensinar Libras. 

A questão da prioridade ao surdo para ministrar a disciplina é apontada pelo governo como uma 

ação afirmativa a ser garantida aos surdos nos concursos e nos exames de proficiência.  

 O papel da disciplina de Libras é uma questão bem delineada nas contribuições das 

diferentes instâncias do governo: 

Inclusão da Libras como disciplina: incluir um currículo mínimo exigido no ensino de 

LIBRAS nos diferentes Cursos de Graduação, bem como a forma pela qual a LIBRAS 

pode e deve ser utilizada na área educacional e fonoaudiológica. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE apud RODRIGUES, 2015, p. 231-232). 

A definição sobre Libras constituir uma disciplina depende dos ajustes da Instituição 

de ensino superior. O objetivo do Decreto é viabilizar a todos os professores, nos 

cursos de formação inicial, noções básicas sobre o uso de Libras em sala de aula, 

conforme determinação da Lei 10.436/2002 considerando a política de inclusão 

escolar e social de todos os alunos, entre eles os surdos. A oferta de um componente 

curricular não irá resolver toda a problemática em discussão, mas as noções para o 

uso da Língua de Sinais nas escolas é um dos aspectos mais relevantes. Além da 

disciplina de Libras, a IES pode promover formação complementar com carga horária 

de 360h/a que inclua a Libras em contextos mais amplos (formação para o AEE). 

(SEESP- MEC apud RODRIGUES, 2015, p. 230). 

A disciplina de Libras, na perspectiva enunciada pela Secretaria de Educação 

Especial/Ministério da Educação, deve prover a formação de professores com noções básicas 

de Libras com vistas a política de inclusão. No mesmo sentido, a Libras é marcada, no discurso 

do Ministério da Saúde, como um instrumento que viabiliza a inclusão do surdo, pois o ensino 

de Libras deve prever  “[...] a forma pela qual a LIBRAS pode e deve ser utilizada na área 

educacional e fonoaudiológica” (MINISTÉRIO DA SAÚDE apud RODRIGUES, 2015, p. 

231). Questão que é corroborada por outro argumento expresso no mesmo texto de que “[...] o 

ensino de Língua Portuguesa para surdos deverá ser proporcionad[o] por profissionais da 
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Fonoaudiologia (habilitados para esta função) e não por professores” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE apud RODRIGUES, 2015, p. 231). O discurso do governo, amparado em campos da 

Fonoaudiologia e Educação Especial, que sustentam a perspectiva da Educação Inclusiva, 

reforça a ideia de que a Libras configura um elemento para promover a Inclusão do Surdo. O 

ensino de Libras, no contexto da formação de professores, dará noções básicas sobre o uso de 

Libras com vistas à inclusão escolar dos estudantes surdos.  

Que efeitos são produzidos a partir da escolha do termo noções básicas sobre o uso da 

Libras e não noções básicas de Libras? O que configura a ausência da questão cultural da 

comunidade surda em tempo de discussão sobre o ensino de Libras no Ensino Superior?  O que 

se pretende reforçar com o ensino de Libras? Com essas perguntas retomamos a discussão da 

minuta do Decreto que regulamenta a Lei Federal Nº 10.436, de 24 de abril de 200218, em 

sentido de demarcar os enunciados sobre a cultura surda, o surdo e o ensino da Língua de Sinais. 

Nesse movimento, olhamos os enunciados em relação a uma exterioridade que dá condições de 

emergência ao que é dito, ao lugar que ocupam os sujeitos enunciadores, aos campos de saber 

que constituem a discussão do ensino de Libras no Ensino Superior.  

Após o período de discussões e ajustes da Minuta, abre-se à consulta pública, seguida 

de realizações de Câmaras técnicas para discutir e elaborar a proposta final do Decreto No 

5.626/2005. A conclusão da proposta final da minuta do Decreto é anunciada pelo Ministério 

da Educação, conforme mostra a Figura 1. 

Figura 1 - Notícia na página do MEC a respeito da proposta da regulamentação da Lei nº 10.436/2002 

 

Fonte: Ministério da Educação.19  

 
18 Minuta disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2004/Consulta/consulta_libras.htm. Acesso em: 20 ago. 2019. 
19 Imagem extraída da página do site do MEC. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2992:sp-

928867128&catid=205&Itemid=86. Acesso em: 20 ago. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Consulta/consulta_libras.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Consulta/consulta_libras.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2992:sp-928867128&catid=205&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2992:sp-928867128&catid=205&Itemid=86
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O texto da notícia em tela anunciou a regulamentação da Lei de Língua Brasileira de 

Sinais (Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002) como uma das prioridades do MEC. Como 

principal interlocutora, Cláudia Griboski, naquele momento, chefe de gabinete da Secretaria de 

Educação Especial (SEESP/MEC), declara que a medida foi tomada pelo fato de o MEC 

conceber a Lei “[...] um poderoso instrumento na promoção da inclusão escolar e social dos 

alunos surdos”, e reitera:  

Houve uma participação muito grande da sociedade. Essa lei vai possibilitar a 

acessibilidade aos alunos surdos, algo que é muito esperado pela sociedade. [...] vai 

possibilitar o acesso à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, 

incentivar a criação de cursos de formação de professores para o ensino de Libras e o 

atendimento à saúde dos alunos surdos. (BRASIL, 2005c, n.p.).  

A Educação Especial é protagonista na notícia dada pelo MEC, operando com discursos 

da inclusão e garantia de direitos (saúde, educação, comunicação). A notícia não faz referência 

ao surdo como um sujeito culturalmente diferente. O surdo é pauta de discussão, narra-se sobre 

ele e sua língua, mas ele não ocupa lugar de fala no cenário em que a regulamentação da Lei Nº 

10.436/2002 é noticiada.  

Após a redação final da minuta do Decreto, o texto foi encaminhado à Casa Civil para 

análise jurídica e de mérito, a fim de identificar inconstitucionalidade e sobre ele emitir um 

relatório. Considerando que não tivemos acesso à última versão da Minuta, olharemos para o 

referido documento a partir do relatório emitido pela Casa Civil, o qual traz alguns elementos 

para pensarmos as alterações realizadas em relação à primeira versão e às entidades que 

protagonizaram nesse contexto. O relatório da Casa Civil - NOTA SAJ No 4138/05 - RG – 

argumenta que, conforme a “Exposição de Motivos” apresentada pelo MEC,  

 [...] a proposta de decreto destina-se a regulamentar o disposto no Art. 4º da Lei nº 

10.436, que prevê o ensino de Libras como um componente curricular obrigatório nos 

cursos de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério (formação de 

professores), em nível médio e superior. (BRASIL, 2005b, p. 1).  

A inserção da disciplina de Libras nos currículos de formação de professores e 

Fonoaudiologia foi apontada como uma questão primordial na regulamentação da Lei Nº 

10.436/2002. Outro motivo que também justificou a necessidade de regulamentar essa Lei, 

segundo o relatório, foi o crescente número de ações no Ministério Público tanto da parte dos 

surdos, solicitando a presença do tradutor e intérprete de Libras, quanto de IES que não têm 

encontrado parâmetros legais para atender à acessibilidade de comunicação às pessoas surdas.  

O ensino de Libras e a acessibilidade de comunicação das pessoas surdas figuram motivos 

centrais. Segundo o relatório, o texto do MEC argumenta que: 
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Atualmente a fluência em Libras é restrito às pessoas portadoras de deficiência 

auditiva, seus familiares e profissionais das áreas da educação, da linguística, da 

psicologia e da neurologia como objeto de estudo, reconhecendo-se como legítimas 

as reinvindicações das pessoas surdas no sentido da disseminação do emprego da 

Libras. (BRASIL, 2005b, p. 1-2, grifos nossos). 

O MEC aponta a necessidade de difusão da Libras, em consonância às reinvindicações 

da comunidade surda. Chama atenção que o excerto utiliza termos que enunciam diferentes 

concepções sobre a surdez: a clínico-terapêutica e a socio-antropológica. Além disso, demarca 

que a Libras tem circulado em campos como o da educação, o da psicologia, o da linguística e 

o da neurologia como objeto de estudo. O texto do MEC demarca a surdez em diferentes campos 

discursivos, que disputam espaços no domínio da educação de surdos, mas no contexto citado 

se reforçam para justificar a importância da regulamentação da Lei. 

Na segunda parte do relatório da Casa Civil, sob o título “Fundamentação Jurídica”, são 

apresentadas considerações de diferentes órgãos e entidades e, sobre elas, discorre-se a respeito 

da adequação e indica-se quais foram acatadas e acrescidas na minuta. Entre elas estão: 

Advocacia geral da União, CORDE, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. A CORDE 

pontua a necessidade de inserção das faixas de frequências em HZ que indicam o grau de 

deficiência auditiva. Sugere também que substitua o termo “perda auditiva” por “deficiência 

auditiva”, “definindo-se, assim, que se trata propriamente de deficiência” (BRASIL, 2005b, p. 

2). Ambas as sugestões foram acatadas e incluídas no texto do Decreto. Outra investida da 

CORDE refere-se à inclusão da Fonoaudiologia no Art. 12 que dispõe que instituições com 

oferta de cursos de Pedagogia, Educação Especial e Letras deverão organizar cursos em nível 

de Pós-Graduação para ensino de Libras e Tradutor Intérprete de Libras. A sugestão foi 

recusada com o argumento de que a “[...] natureza da Fonoaudiologia não é formar professores, 

mas sim profissionais de fonoaudiologia” (BRASIL, 2005b, p. 3). A CORDE solicita que o 

exame de Proficiência em Libras seja realizado semestralmente, questão que é negada pelo 

MEC com a justificativa de que “[...] o exame anual é capaz de atender o cronograma definido 

pelo Decreto” (BRASIL, 2005b, p. 3) . Sobre o Art. 13, que trata do ensino da modalidade 

escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para os surdos compor o currículo dos 

cursos de formação de professores (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e de Letras, a 

CORDE sugere que se refira expressamente à Portaria No 1.793/1994. O referido documento, 

entre outras disposições, resolve: 

Art.1.º Recomendar a inclusão da disciplina “ASPECTOS ÉTICO-POLÍTICO 

EDUCACIONAIS DA NORMALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PESSOA 

PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS”, prioritariamente, nos cursos 

de Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas. (BRASIL, 1994, p. 1, grifo 

nosso). 
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Ante a sugestão da CORDE, a Casa Civil alega não ser “[...] cabível fazer referência a 

uma norma hierarquicamente inferior”, visto que tal ação poderia “prejudicar a aplicabilidade 

do decreto” (BRASIL, 2005b, p. 1). As sugestões do Ministério da Saúde  foram todas acolhidas 

pelo MEC e refletiram adequações ao SUS. O relatório da Casa Civil é encaminhado, em 21 de 

dezembro de 2005, à aprovação pelo Presidente da República. 

  Em 22 de dezembro de 2005, é publicado o Decreto No 5.626/2005. O anúncio do 

documento foi realizado em uma cerimônia, realizada no MEC, contanto com a presença do 

MEC e de representantes da comunidade surda. O evento foi noticiado na página do Ministério 

em 23 de dezembro de 2005 (Figura 2). 

 
Figura 2 - Notícia na página do  Ministério da Educação sobre a Cerimônia de anúncio  

do Decreto Nº 5.626/2005 

 

Fonte: Ministério da Educação.20 

 A notícia relata a cerimônia que celebrou a regulamentação da Lei da Língua Brasileira 

de Sinais, dando visibilidade a seus efeitos, a saber: a criação de cursos em nível de formação 

inicial de professores para ensino de Libras e obrigatoriedade do ensino de Libras na formação 

de professores e Fonoaudiologia.  

Em 2006, o Instituto Nacional para Educação de Surdos (Ines), órgão vinculado ao 

MEC, com sede no Rio de Janeiro, vai abrir turmas para professores surdos e ouvintes 

da primeira à quarta série do ensino fundamental. A Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) vai criar a graduação em libras. (BRASIL, 2005d, n.p.). 

 
20 Imagem extraída do site do MEC. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/205-

1349433645/5222-sp-467935179. Acesso em: 20 ago. 2019. 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/205-1349433645/5222-sp-467935179
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/205-1349433645/5222-sp-467935179
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O ensino de Libras, a partir do Decreto No 5.626/2005, passa a ser pauta em instituições 

de Ensino Superior, especialmente aquelas que seriam pioneiras na oferta dos cursos previstos 

pelo documento, Pedagogia Bilíngue e Graduação em Libras (UFSC e INES). A notícia encerra 

com a fala da assessora técnica da SEESP/MEC, Marlene de Oliveira. 

“Para os alunos surdos, a medida é de extrema importância. A língua de sinais elimina 

barreiras de comunicação e agora passará a ser parte do currículo escolar”, afirmou 

Marlene de Oliveira, assessora técnica da Secretaria de Educação Especial 

(Seesp/MEC). Segundo ela, a publicação do decreto é um reflexo da luta da 

comunidade surda e do poder público de incluir todos os alunos na rede de ensino. 

(BRASIL, 2005d, n.p.). 

O discurso da assessora da SEESP destaca que a publicação do Decreto No 5.626/2005 

resulta da luta da comunidade surda e do poder público de “[...] incluir todos os alunos na rede 

de ensino” (BRASIL, 2005d, n.p.). O termo “rede de ensino” não expressa claramente se a ideia 

é incluir em escolas regulares e/ou em escolas bilíngues. Contudo, se olharmos as políticas de 

Educação Inclusiva propostas e movimentadas pela SEESP no tempo em que tramitou o Projeto 

de Lei de reconhecimento da Libras e a regulamentação do Decreto, é possível suspeitar que 

havia fortes indícios de que o destino da educação de surdos seria o contexto regular de ensino, 

e a Libras seria um poderoso instrumento para viabilizar esse projeto. Para isso, não seria 

necessário falar do surdo, da sua identidade, da sua cultura, pois a surdez estaria no lugar 

comum a todas as deficiências, ao modo como critica Skliar (2015, p .9), na “[...] presença de 

um sentido comum que estabelece uma cadeia de significados obrigatórios, como a seguinte: 

surdos-deficientes auditivos – outros deficientes – educação especial – reeducação – 

normalização – integração”. Se olharmos a notícia, pelo sujeito que enuncia, essa questão torna-

se mais evidente. A notícia não tem representatividade surda, quem fala é a SEESP. No contexto 

em que se noticia a publicação do Decreto No 5.626/2005, ressalta-se a importância da Libras 

para viabilizar a acessibilidade de comunicação à comunidade surda, a inserção da disciplina 

de Libras no contexto do Ensino Superior, mas não se fala em cultura e identidade surda, em 

educação em escolas bilíngues, o surdo não tem lugar de fala.  

 Descrever os fatos relacionados à composição do Decreto No 5.626/2005, os sujeitos 

que enunciaram e os discursos que atravessaram desde as discussões até a consolidação da 

referida política, configura um movimento de colocar em suspenso tudo o que a letra fria da lei 

dá como algo dado, como verdade única. No entanto, olhar para ela, para o que está posto no 

Decreto, o que entrou para a norma, permite problematizar as relações de poder que se 

configuram no cenário que marcou a inserção da disciplina de Libras no Ensino Superior.  
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 O primeiro capítulo do Decreto No 5.626/2005, destinado às disposições preliminares, 

define o que se compreende por pessoa surda: “Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa 

surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de 

Sinais- Libras” (BRASIL, 2005a, p. 28), e em parágrafo único destaca: “Considera-se 

deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz” (BRASIL, 

2005a, p. 28). O surdo, no documento, é apontado como um sujeito cultural e linguisticamente 

diferente. No entanto, marca-se o termo deficiência auditiva, ancorando-se em um discurso das 

ciências da saúde, em que a surdez é narrada por dicotomias, ou seja, em relação a um padrão 

de normalidade. Cabe aqui retomar que a inclusão do referido parágrafo resultou da solicitação 

da CORDE, de substituição da expressão “perda auditiva”, por “deficiência”, acrescida das 

faixas de frequências em Hz, em sentido de especificar que trata propriamente de uma 

deficiência. O que significa enunciar o surdo como um sujeito que manifesta uma cultura e 

também como alguém marcado por uma deficiência? Consideramos que, no Decreto, se instaura 

uma trama de discursos, que operam com diferentes campos do saber, ora se reforçando, ora 

em disputa, para narrar a surdez.  

A comunidade surda narra a surdez por uma perspectiva socio-antropológica, e a marca 

inscrita no corpo configura o traço de identidade que une as pessoas surdas. Não como marca 

da dicotomia surdo-ouvinte, normal-anormal, mas como materialidade primeira em que se 

inscreve a cultura surda (LOPES, 2007). No entanto, a surdez é objeto de diferentes campos do 

saber, e sob o viés clínico-terapêutico configura o primeiro traço a ser analisado e a marca de 

um corpo em falta. É possível considerarmos que o primeiro capítulo do Decreto põe em 

funcionamento o discurso da comunidade surda, que defende seus direitos linguísticos e se 

reconhece como um grupo que produz cultura e o discurso hegemônico amparado em áreas do 

saber, como a saúde e a Educação Especial, que narra a surdez como uma deficiência. Um 

discurso que, ao modo como esclarece Skliar:   

Supõe a existência de uma linha contínua de sujeitos deficientes, dentro da qual os 

surdos são forçados a existir: o anacronismo de definir um grupo de sujeitos 

“especiais” que coloca aos surdos, aos deficientes mentais, aos cegos, etc., numa 

descrição que é na verdade descontinua. (...) Os surdos são definidos somente a partir 

de supostos traços negativos, percebidos como exemplos de um desvio de 

normalidade, no pior dos casos, ou de uma certa diversidade, no melhor dos casos. 

(SKLIAR, 2015, p. 12). 

Ao mesmo tempo que reconhece a cultura, destaca o traço negativo da surdez, ou seja, 

como uma marca identificada por frequência de decibéis. Esse jogo de forças, materializado no 
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Decreto No 5.626/2005, reflete todas as negociações, tensões e relações de poder que marcaram 

o processo de institucionalização da Libras e sua regulamentação. Diante desse cenário, 

interessa-nos, agora, olhar como se configura a proposta do ensino de Libras nas licenciaturas.  

A disciplina de Libras, no Decreto Nº 5.626/2005, torna-se obrigatória nos currículos 

dos cursos de formação de professores (nível médio e superior) e Fonoaudiologia; e optativa 

nos demais cursos de Educação Superior e Educação Profissional.  O referido documento dedica 

o capítulo II para tratar “Da inserção da Libras como disciplina Curricular”: 

 
Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 

formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e 

nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 

sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

§ 1o  Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso 

normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de 

Educação Especial são considerados cursos de formação de professores e 

profissionais da educação para o exercício do magistério. 

§ 2o  A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de 

educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste 

Decreto. (BRASIL, 2005a, p. 28). 

 

 O Decreto deixa evidente a obrigatoriedade da disciplina de Libras; no entanto, não 

aponta diretrizes e orientações específicas para sua inserção nos currículos dos cursos, no que 

diz respeito à carga horária, aos objetivos e aos conteúdos. A necessidade de indicação desses 

aspectos foi um ponto levantado, principalmente pelas universidades no momento da 

elaboração da proposta da minuta do Decreto. A formação do professor responsável pelo ensino 

de Libras é a única diretriz que está regulamentada no referido documento: 

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. (BRASIL, 2005a, p. 28). 

O Decreto determina uma formação específica que denota o caráter do ensino de Libras 

como segunda língua. No entanto, considerando que não existia a oferta desse curso no 

momento da sua publicação e que o próprio documento é o primeiro a discutir e deliberar sobre 

ensino de Libras, há indicação de que professores certificados por exame de Proficiência, 

expedido pelo MEC, também poderiam ensinar Libras, no prazo de até dez anos da publicação 

do Decreto. 

Art. 7o  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso não haja 

docente com título de pós-graduação ou de graduação em Libras para o ensino dessa 

disciplina em cursos de educação superior, ela poderá ser ministrada por profissionais 

que apresentem pelo menos um dos seguintes perfis: 
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        I - professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação ou com 

formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio de exame 

promovido pelo Ministério da Educação; 

        II - instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e com 

certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo 

Ministério da Educação; 

        III - professor ouvinte bilíngue: Libras - Língua Portuguesa, com pós-graduação 

ou formação superior e com certificado obtido por meio de exame de proficiência em 

Libras, promovido pelo Ministério da Educação. 

        § 1o  Nos casos previstos nos incisos I e II, as pessoas surdas terão prioridade 

para ministrar a disciplina de Libras. 

        § 2o  A partir de um ano da publicação deste Decreto, os sistemas e as instituições 

de ensino da educação básica e as de educação superior devem incluir o professor de 

Libras em seu quadro do magistério. 

        Art. 8o  O exame de proficiência em Libras, referido no art. 7o, deve avaliar a 

fluência no uso, o conhecimento e a competência para o ensino dessa língua. 

        § 1o  O exame de proficiência em Libras deve ser promovido, anualmente, pelo 

Ministério da Educação e instituições de educação superior por ele credenciadas para 

essa finalidade. 

        § 2o  A certificação de proficiência em Libras habilitará o instrutor ou o professor 

para a função docente. 

        § 3o  O exame de proficiência em Libras deve ser realizado por banca 

examinadora de amplo conhecimento em Libras, constituída por docentes surdos e 

lingüistas de instituições de educação superior. (BRASIL, 2005a, p. 28). 

 

 A leitura desses artigos do Decreto No 5.626/2005 permite algumas inferências sobre a 

formação do professor de Libras e o ensino de Libras. As solicitações das entidades 

representativas da comunidade surda sobre o uso da palavra “nativo”, ao referir-se ao professor 

de Libras para demarcar que o ensino de Libras ficasse somente sob a égide dos surdos, não 

foram atendidas no Decreto. O termo “nativo” foi substituído pelo “usuário desta língua”, tendo 

os surdos prioridade para ministrar a disciplina de Libras. Outra questão é que não há referência 

à cultura surda em relação ao ensino de Libras e desta como segunda língua. Quando se fala em 

segunda língua no documento, há referência ao ensino de Língua Portuguesa para o surdo.  

A exigência da fluência de Libras como critério para o ensino de Libras está bem 

delimitada, principalmente quando anuncia que a banca do Exame de Proficiência deve ser 

composta por docentes surdos e linguistas de instituições de Educação Superior. Esse requisito 

relaciona-se a todo o movimento da comunidade surda, reiterado pelas IES, de demarcar o 

status linguístico da Libras e reconhecer o lugar do surdo como o sujeito legítimo quando se 

trata da Libras. No momento de composição da minuta, entidades representativas da 

comunidade surda solicitaram que o exame de proficiência em Libras (PROLIBRAS) fosse 

realizado em parceria com a FENEIS. Contudo, o Decreto No 5.626/2005 coloca o MEC como 

entidade responsável pela realização do PROLIBRAS, sendo as questões sobre educação de 

surdos tratadas na SEESP/MEC, sob a perspectiva da Educação Especial. Que efeitos se produz 

quando se retira a representatividade surda, no caso a FENEIS, como um dos órgãos 
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responsáveis pelo exame de certificação de Professores de Libras e Tradutores e intérpretes de 

Libras? Mais uma vez, reconhece-se o lugar dos surdos em relação a sua língua; no entanto, ela 

fica em caráter regulado.  

As narrativas que constituíram o processo de reconhecimento da Libras apresentam 

estreita relação com a perspectiva da lógica inclusiva, questão também evidenciada na revisão 

de literatura. Houve investidas da comunidade surda em demarcar o seu lugar linguístico e 

cultural, mas ele não adentra esse espaço, marcado eminentemente por pessoas ouvintes. Os 

discursos que circularam no contexto político que marca a inserção da Libras como disciplina 

curricular deflagram um silenciamento da cultura surda. 

5.3 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MOVIMENTOS DA COMUNIDADE 

SURDA: ACONTECIMENTOS QUE MARCARAM A INSERÇÃO DO ENSINO DE 

LIBRAS NO ENSINO SUPERIOR 

Ao debruçarmo-nos sobre as narrativas e os fatos do processo de institucionalização da 

Libras como disciplina, sentimos a necessidade de colocar em jogo as políticas de Educação 

Inclusiva e os movimentos da comunidade surda que marcaram esse período histórico. Nas 

andanças entre os enunciados, deparamo-nos com pistas que sempre nos remetem às relações 

de saber e de poder. Nesta sessão, portanto, procuramos descrever as políticas educacionais 

tensionadas pela SEESP/MEC e os movimentos de luta da comunidade surda.  

Em tempos de tramitação da Lei de Libras e sua regulamentação, a SEESP/MEC 

articulava uma Política de Inclusão. Em 1999, foi publicado o Decreto No 3.298, de 20 de 

dezembro de 199921, que tratava da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência e definia deficiência como “[...] toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 

função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano” (BRASIL, 1999, p. 10). 

Em 2000, a Lei No 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelecia “[...] normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, e dá outras providências” (BRASIL, 2000a, p. 2). Em relação aos 

surdos, o documento dispõe que: 

 

Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de 

escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer 

 
21 O referido Decreto regulamenta a Lei Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que, entre outras disposições, trata 

do apoio e integração social às pessoas portadoras deficiência e institui a CORDE (BRASIL, 1989). No âmbito 

educacional, marca a Educação Especial como modalidade educativa a ser ofertada, gratuita e obrigatoriamente, 

nas instituições de ensino. 
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tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com 

dificuldade de comunicação. 

Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano de 

medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra 

subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de 

deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento. (BRASIL, 2000a, 

p. 2). 

 

Práticas da Educação Inclusiva vão se constituindo em sentido de reconhecer e garantir, 

no caso das pessoas surdas, o direito à comunicação e à acessibilidade nos diferentes contextos. 

Todo um aparato legal vai sendo construído na direção de práticas da Educação Inclusiva, de 

garantir às “pessoas portadoras de deficiência auditiva” o acesso à informação. 

 Enquanto o surdo é narrado nas políticas como o portador de uma deficiência, no âmbito 

acadêmico e no movimento político da comunidade surda mobilizam-se outros conceitos para 

narrar a surdez como diferença cultural. O processo de ruptura com o termo deficiente auditivo 

já ocorre na desativação da Federação Nacional de Educação e Integração do Deficiente 

Auditivo (FENEIDA), idealizada por profissionais ouvintes que atuavam com surdos e a 

fundação da FENEIS, por um grupo de surdos. A substituição do termo “deficiente auditivo” 

por “surdo” marca o protagonismo surdo em narrar a surdez não mais pelo viés clínico-

terapêutico.  

Em 1999, na cidade de Porto Alegre, o Núcleo de Pesquisa em Políticas de Educação 

para Surdos (NUPPES), sob a coordenação do prof. Dr. Carlos Skliar, organiza um Pré-

congresso e o V Congresso Latino Americano de Educação Bilíngue para surdos. Ante o 

convite para participar do evento, a FENEIS reivindica sobre a representatividade das pessoas 

surdas. Essa questão é ressaltada por Klein ao relatar sobre o congresso, conforme cita Lopes 

em sua pesquisa: 

[...] quando a gente chamou a FENEIS para participar desta organização desde o 

início, e os surdos começaram a dizer: “ok, mas quando chega lá, vêm sempre os 

ouvintes falar”... [...]. Naquele tempo, já tinha palestrantes surdos. Foi quando se teve 

a ideia de fazer o Pré-Congresso, que foi também um tiro no escuro... “Vamos ver o 

que dá” ... Então, a Gladis e mais alguns surdos, como a Ana Luiza, Gisele, Carlos 

Alberto, se reuniram... Principalmente aqueles surdos que já tinham uma aproximação 

com o campo da educação, sentaram e começaram a fazer uma discussão da primeira 

versão do documento sobre a educação. Não sabíamos quantos surdos apareceriam, 

mas já tínhamos definido que os ouvintes que participariam seriam aqueles 

intérpretes, que ajudariam na escrita do documento, estariam lá para escrever, os 

“escreventes” [risos], os escrivães. Quando vimos, eram 150 surdos que vieram antes 

para fazer essa discussão. Isso para nós já foi... [suspiro]... Imagina... (LOPES, 2017, 

p. 21-22). 

A narrativa ilustra como se deu a construção do documento intitulado A educação que 

nós surdos queremos que demarcou, entre outros aspectos, como o surdo gostaria de ser 
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narrado, a cultura e a identidade surda e a posição da comunidade surda diante das políticas de 

inclusão. 

Considerar que a integração/inclusão é prejudicial à cultura, à língua e à identidade 

surda. [...]. Substituir o termo de “deficiente auditivo” por surdo considerando que o 

deficiente auditivo e o surdo não têm a mesma identidade: o deficiente auditivo usa 

comunicação auditiva, tendo restos auditivos que podem ser corrigidos com 

aparelhos; o surdo usa comunicação visual (línguas de sinais) e não usa comunicação 

auditiva. Propor o fim da política de inclusão/integração, pois ela trata o surdo como 

deficiente e, por outro lado, leva ao fechamento de escolas de surdos e/ou ao abandono 

do processo educacional pelo aluno surdo. (FENEIS, 1999, p. 5). 

A realização do Congresso e a publicação de um documento pela comunidade surda 

configuram um movimento de resistência e de protagonismo dos surdos em expressar que 

educação queriam, em se colocar diante da sociedade como um grupo com uma língua, uma 

identidade e uma cultura. O documento foi encaminhado, em março de 2000, para o Ministério 

da Educação, por meio da SEESP, para ser analisado pela Câmara Técnica responsável por 

articular as Diretrizes para educação de surdos.  

Em 2001, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial, 

organizou o Seminário sobre Língua de Sinais.  A FENEIS foi convidada a participar do evento 

e marcou sua presença com o Setor da Educação e do Grupo de Pesquisa de Língua Brasileira 

de Sinais e Cultura Surda Brasileira. O evento também contou com a participação de 

representantes do INES, MEC/SEESP, Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo 

coordenado pela SEESP. O seminário resultou na proposta de elaboração de um projeto, sob a 

responsabilidade da FENEIS e dos setores públicos de instituir, no âmbito nacional, as seguintes 

providências: Implementar o “Plano Estratégico: LIBRAS o idioma que se vê”, que se referia 

às seguintes ações: curso de capacitação de instrutores de Libras, curso para intérpretes de 

Libras e professores da Educação Especial e cursos de metodologias para ensino de Libras para 

instrutores novos. Além disso, “[...] criar nos 27 estados, a partir de 2001, um Centro de 

Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às pessoas com Surdez” e “[...] 

equipar com computadores e outros aparelhos, em 10 anos, as salas de recursos da Rede Regular 

de ensino, que atendam alunos surdos” (FELIPE, 2001, p. 9). 

Em 2001, a Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro, instituiu as “Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica” (BRASIL, 2001b, p. 39). Esse 

documento esclarece quem são os educandos com necessidades especiais e quais os serviços 

pedagógicos eles têm por direito. 

 
Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, 

durante o processo educacional, apresentarem: I - dificuldades acentuadas de 
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aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o 

acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) 

aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a 

condições, disfunções, limitações ou deficiências; II – dificuldades de comunicação 

e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de 

linguagens e códigos aplicáveis; III - altas habilidades/superdotação, grande 

facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 

procedimentos e atitudes. 

IV – serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, 

mediante: a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial; 

b) atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis; c) 

atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra e 

interinstitucionalmente; d) disponibilização de outros apoios necessários à 

aprendizagem, à locomoção e à comunicação. 

Art. 7º O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser 

realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade 

da Educação Básica. (BRASIL, 2001b, p. 39, grifos nossos). 

 

Esse documento trata da organização do contexto educacional para atender a alunos com 

necessidades educacionais especiais, em sentido de garantir o direito de todos à educação. Além 

da apresentação dos fundamentos da proposta, ele demarca a operacionalização dos sistemas 

de ensino quanto ao atendimento da Educação Especial, do currículo, do apoio pedagógico, do 

atendimento nas classes comuns e especiais, da avaliação, entre outros. A educação na escola 

regular torna-se imperativa obrigando as instituições especiais a adequarem-se às normas 

institucionais aplicadas às escolas regulares e submeterem-se à processo de reconhecimento no 

MEC. O sujeito surdo, nesse contexto, faz parte do público-alvo da Educação Especial, 

especificamente no grupo de alunos que possuem “[...] dificuldades de comunicação e 

sinalização diferenciadas dos demais alunos”, os quais demandam “[...] adaptações de acesso 

ao currículo, com utilização de linguagens e códigos aplicáveis” (BRASIL, 2001b, p. 39). No 

contexto da educação de surdos, os “professores-intérpretes” figuram um serviço de apoio 

pedagógico especializado nas classes comuns, e, na sala de recursos, quem atua é o  professor 

de Educação Especial. A proposta da política de Educação Inclusiva enuncia o surdo pelo viés 

clínico-terapêutico ao demarcá-lo com um sujeito que possui uma dificuldade de comunicação 

e que, portanto, necessita de apoio. Tal perspectiva também é expressa no PNE, aprovado pela 

Lei Nº 10.172/2001, que prevê nos objetivos e metas para a educação especial: 

 
10. Estabelecer programas para equipar, em cinco anos, as escolas de educação básica 

e, em dez anos, as de educação superior que atendam educandos surdos e aos de visão 

sub-normal, com aparelhos de amplificação sonora e outros equipamentos que 

facilitem a aprendizagem, atendendo-se, prioritariamente, as classes especiais e salas 

de recursos. 

11. Implantar, em cinco anos, e generalizar em dez anos, o ensino da Língua Brasileira 

de Sinais para os alunos surdos e, sempre que possível, para seus familiares e para o 

pessoal da unidade escolar, mediante um programa de formação de monitores, em 

parceria com organizações não-governamentais.  
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19. Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e superior, 

conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao atendimento dos alunos 

especiais. 

20. Incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públicas, habilitação 

específica, em níveis de graduação e pós-graduação, para formar pessoal 

especializado em educação especial, garantindo, em cinco anos, pelo menos um curso 

desse tipo em cada unidade da Federação. (BRASIL, 2001a, p. 1). 

 

O documento tensiona duas perspectivas para a educação de surdos: o fomento a 

programas para prover aparelhos de amplificação sonora e a proposta de ensino de Libras para 

estudantes surdos, familiares e escola. Quanto à formação de professores, indica a inclusão de 

conteúdos relacionados à surdez na formação de professores a partir da inserção de disciplinas 

que abordem sobre o atendimento especial. 

 Na mesma perspectiva, a Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de Fevereiro de 2002, que 

“Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica” (BRASIL, 2002d, p. 31), estabelece que entre os conhecimentos exigidos para 

formação de competência estão aqueles relacionados às “[...] crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e 

as das comunidades indígenas” (BRASIL, 2002d, p. 31). 

Em 2003, a Portaria Nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, “[...] dispõe sobre requisitos 

de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 

autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições” (BRASIL, 

2003, p. 12). Segundo o documento caberia a Secretaria de Educação Superior, com o auxílio 

da Secretaria de Educação Especial, garantir requisitos mínimos de acessibilidade aos “alunos 

portadores de deficiência”. No caso dos surdos, fica expresso que: 

III - quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, compromisso formal da 

instituição, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso: a) de 

propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a avaliação 

expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento 

do aluno; b) de adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico; c) de estimular o aprendizado da língua portuguesa, 

principalmente na modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às 

matérias do curso em que o estudante estiver matriculado; d) de proporcionar aos 

professores acesso a literatura e informações sobre a especificidade lingüística do 

portador de deficiência auditiva. § 2º A aplicação do requisito da alínea “a” do 

inciso III do parágrafo anterior, no âmbito das instituições federais de ensino 

vinculadas a este Ministério, fica condicionada à criação dos cargos correspondentes 

e à realização regular de seu provimento. (BRASIL, 2003, p. 12, grifo nosso).  

No texto do documento, a surdez constitui objeto do campo da Educação Especial e 

demarca-se o surdo como um sujeito com uma especificidade linguística.  
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 Três anos após a regulamentação da Lei de Libras, a SEESP/MEC, em continuidade à 

política de Educação Inclusiva, publicou o Decreto Nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que 

dispõe sobre o AEE (BRASIL, 2008). Especificamente no caso dos surdos, a educação 

aconteceria em contexto regular de ensino, com a oferta do AEE de Libras, AEE em Libras e 

AEE de Língua Portuguesa como segunda língua. Com essa sistemática, incorpora-se no 

contexto regular o ensino de Libras e o acesso ao conteúdo em Libras com professores de 

Libras, em período contraturno, e aprendizagem de Língua Portuguesa na modalidade escrita, 

também em turno oposto. A Política de Educação Inclusiva ramifica suas práticas com a 

institucionalização de um amplo aparato de práticas, procedimentos e estruturas que envolvem 

o AEE.   

  A política de Educação Inclusiva proposta pelo governo gera impacto nas escolas 

especiais para surdos. Diante do imperativo da inclusão em escolas regulares, muitas escolas 

de surdos foram fechadas. O ano de 2011 foi histórico para a comunidade surda, momento que 

marcou a manifestação das pessoas surdas em defesa da escola bilíngue para surdos e do não 

fechamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES. A revista da FENEIS relata 

esse momento: 

A luta em forma de expressão cultural sempre foi uma marca dos surdos. Em Brasília 

não foi diferente. Durante dois dias, a comunidade surda se mobilizou pela defesa da 

educação pública bilíngue, na qual a língua de sinais deve ser a língua de instrução 

dos surdos e a língua portuguesa ensinada como segunda língua. A festa foi bonita. 

Por alguns momentos, significou a vitória da cultura sobre a intransigência, da 

liberdade sobre a opressão, da expressão sobre a imposição. Toda a agenda de 

manifestação teve como objetivo central a defesa da escola pública bilíngue para 

surdos. [...] reivindicou-se o não fechamento dessas instituições [...], investimentos na 

criação e ampliação dessas escolas, a maior participação dos movimentos sociais 

surdos no debate e, principalmente, o reconhecimento da cultura e da língua de sinais 

como patrimônio dos surdos brasileiros. (GARCÊZ, 2011, p. 9). 

Entre os acontecimentos que marcou a mobilização da comunidade surda está a 

manifestação em frente ao Congresso Nacional e a reunião com o Ministro da Educação. 

Inicialmente, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) iria receber os surdos; no entanto, as lideranças rejeitaram a reunião “[...] devido à 

histórica falta de diálogo imposta por essa secretaria” (GARCÊZ, 2011, p. 9).  A reunião com 

o Ministério da Educação iniciou com a fala do Ministro Fernando Haddad contextualizando a 

proposta da política de Educação Inclusiva e garantindo que não haveria o fechamento do INES. 

As lideranças da comunidade surda entregaram um documento com propostas para educação 

de surdos, rejeitadas pelo CONAE e solicitaram a criação de um grupo de trabalho para discutir 

sobre o tema, “[...] composto por representantes do MEC, pesquisadores da área de linguística 
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e de educação de surdos e integrantes do movimento” (GARCÊZ, 2011, p. 10). A noite das 

velas marcou a homenagem da comunidade surda aos surdos que estudaram no INES em 

tempos de repressão e proibição do uso da Língua de Sinais, decorrente do Congresso de Milão. 

A FENEIS noticiou o  ato realizado no gramado do Congresso Nacional (Figura 3). 

Conta a história que a Língua de Sinais no Brasil sobreviveu principalmente graças a 

esses surdos que estudavam no INES no regime de internato. As conversas em Libras 

só eram possíveis longe dos olhos de professores e vigilantes, à noite, à luz de velas, 

embaixo das camas e das mesas, nos refeitórios, banheiros ou corredores. (GARCÊZ, 

2011, p. 13). 

Figura 3 - Manifestação das velas realizada em frente ao Congresso Nacional na 

noite de 19 de maio de 2011 

 

Fonte: Ana Paula Jung (2011).22 

A manifestação configurou-se um movimento de resistência à política proposta pelo 

Governo, de demarcar os surdos como protagonistas na discussão sobre língua de sinais, cultura 

surda e educação de surdos. Marcou a recusa da comunidade surda de dialogar com a SECADI, 

por não considerar que a educação de surdos deveria estar localizada na referida Secretaria.  

Em 2012, a SECADI publicou a Nota Técnica nº 51/2012/MEC/SECADI/DPEE, que 

trata da implementação da educação bilíngue. O texto do documento expressa que o direito à 

educação se efetiva pelo acesso à Educação Inclusiva em todos os níveis e, que, no que diz 

respeito à educação de surdos, “[...] os sistemas de ensino devem efetivar o ingresso dos 

estudantes com surdez nas escolas comuns, mediante a oferta da educação bilíngue, dos 

serviços de tradutores intérpretes de LIBRAS /Língua Portuguesa e do ensino de LIBRAS” 

(BRASIL, 2012, n.p.). A oferta do AEE constitui-se fundamental para efetivar a proposta de 

 
22 Imagem extraída de http://anapaulajung.blogspot.com/. Acesso em: 9 set. 2019. 

http://anapaulajung.blogspot.com/
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educação bilíngue proposta no Decreto Nº 5.626/2005. Na Nota Técnica nº 51/2012, a SECADI 

reforça que  

[...] o domínio da Língua Portuguesa oral e escrita e da língua de sinais constitui-se 

em instrumento de promoção de autonomia e de emancipação social das pessoas com 

deficiência auditiva ou com surdez, a implementação da educação bilíngue vincula-se 

a estratégias pedagógicas definidas e aplicadas a partir das especificidades dos 

estudantes. A educação bilíngue para estudantes com surdez, não está, pois, 

condicionada a espaços organizados, unicamente, com base na condição de surdez. 

(BRASIL, 2012, n.p.).   

A nota ressalta que o MEC em parceria com as redes de ensino estava realizando várias 

ações e programas (Figura 4) em sentido de consolidar a educação bilíngue. 

Figura 4 - Programas e ações para efetivação da Educação Bilíngue promovidos pelo MEC 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base no texto da Nota Técnica nº 51/2012 (BRASIL, 2012). 

 

A SECADI, após discorrer sobre todas as ações e todos os programas, ainda reitera que, 

segundo o censo da Educação Superior de 2010, a disciplina de Libras é ofertada em 13.617 

cursos de Ensino Superior, dos 17.769 cursos de licenciatura e Fonoaudiologia credenciados 

(BRASIL, 2012).  

Em resposta à nota da SECADI, a FENEIS publicou uma nota de esclarecimento sobre 

educação bilíngue para surdos, em que destaca o desrespeito da política de Educação Especial 

do MEC frente aos direitos das pessoas surdas preconizados na Convenção dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência. O argumento da FENEIS é de que a postura da política posta pelo 

MEC “[...] tem sido de descurar da especificidade linguística e cultural dos surdos” (GARCÊZ, 

2011, p. 2).  
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A FENEIS alegou que tal política colocava que a aprendizagem da Libras se daria em 

caráter suplementar e complementar, restrita aos atendimentos educacionais especializados no 

contraturno, o que destituía seu caráter de língua principal no desenvolvimento do surdo.   

Na verdade, a atual Política de Educação Especial do MEC busca reintroduzir 

abertamente o oralismo, rasgando as conquistas políticas e legais dos surdos. [...]. 

Protestamos de movo veemente contra esses desrespeitos [...]. Esses desrespeitos à 

legislação não são apenas jurídicos, têm como essência uma visão política que 

despreza a identidade linguística e cultural dos surdos. Segundo a então Diretoria de 

Políticas Educacionais Especiais do MEC, “não existe cultura surda”, porque “o MEC 

não acredita que a condição sensorial institua uma cultura” (Revista da Feneis, nº 

41/2010). Essa negação da cultura surda mantém os surdos sob a referência médica 

da audionormatividade, e não, sob o critério antropológico, sociológico, filosófico e 

pedagógico da língua como cultura e território cultural. (GARCÊZ, 2011, p. 6). 

O posicionamento da FENEIS aponta a disparidade da proposta da Educação bilíngue 

defendida pela SECADI/MEC em relação à perspectiva  da comunidade surda, pelo fato de ela  

não reconhecer a existência  da cultura surda.  

Com a nota da FENEIS, encerramos nosso percurso sobre os acontecimentos políticos 

e históricos que marcaram uma exterioridade ao processo de institucionalização da Libras como 

disciplina curricular. Nele, procuramos colocar em suspenso as políticas de Educação Inclusiva 

e os movimentos da comunidade surda, em sentido de descrever os enunciados sobre o surdo, 

a língua de sinais, o ensino de Libras e a cultura surda.   

É possível notarmos uma regularidade no discurso em relação aos enunciados descritos 

na tramitação da Lei e sua regulamentação. A política de Educação Inclusiva, operando com 

campos do saber da saúde, do direito, da Educação Especial, da linguística para demarcar o 

surdo como um sujeito que pertence ao grupo das pessoas com deficiência, com necessidades 

educacionais especiais e que, portanto, necessita estar incluído no contexto regular de ensino. 

A comunidade surda, apoiando-se na filosofia, nos estudos culturais, na linguística, na 

antropologia, na pedagogia, narra o surdo como um sujeito linguístico e cultural, reivindica o 

reconhecimento da sua cultura, da sua língua e do direito à escola bilíngue para surdos. Os 

discursos ora se opõem, ora se reforçam, porque estão em jogo relações de poder na constituição 

das políticas para educação de surdos.  

A Secretaria de Educação Especial é o setor responsável em articular e discutir a 

Educação de Surdos. No setor, não há representatividade da comunidade surda, há um discurso 

eminentemente de pessoas ouvintes, algumas delas articuladas com entidades representativas 

da comunidade surda. Essa proximidade é positiva para a elaboração e a institucionalização da 

política bilíngue para surdos, na perspectiva da Educação Inclusiva, pois, em vários momentos, 

a SEESP/MEC abriu espaço à participação dos surdos em seminários e discussões em Câmaras 
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Técnicas. A presença surda, nesse contexto, não ocorre para conferir lugar de fala à comunidade 

surda na discussão das políticas para surdos, mas, sim, configura estratégia da SEESP/MEC de 

legitimar o próprio discurso com a participação dos surdos. Muitos movimentos do povo surdo  

chegaram até as mãos da SEESP/MEC, por meio de documentos, propostas e reivindicações,  

mas o discurso do surdo é negligenciado no tocante às propostas das políticas.  

Em tempos em que uma política nacional de Educação Inclusiva se instituía e se 

consolidava, a partir de vários dispositivos e práticas pedagógicas que foram se ramificando no 

contexto regular de ensino, falar de escolas só para surdos e cultura surda constituía ato de 

segregação. Não é possível falar do surdo como um sujeito que tem uma cultura dentro de uma 

formação discursiva que narra o surdo como o deficiente, o portador de necessidades especiais. 

Quem é sujeito da palavra? Que tem o poder de tomar as decisões políticas? Que sentidos são 

aceitos no imperativo da inclusão? Quem é o sujeito da experiência visual? Tais questões 

ajudam a pensar os jogos de poder-saber que constituíram o cenário político da educação de 

surdos, em tempos em que o ensino de Libras é inserido na formação de professores. Na obra 

Arqueologia do saber, em uma das definições de discurso, Foucault destaca sua relação com o 

poder. Segundo o autor, o discurso 

[...] aparece como um bem -finito, limitado, desejável, útil – que tem suas regras de 

aparecimento e também suas condições de apropriação e de utilização; um bem que 

coloca, por conseguinte, desde sua existência (e não simplesmente em suas 

“aplicações práticas”), a questão  do poder, um bem que é, por natureza, o objeto de 

uma luta, e de uma luta política. (FOUCAULT, 2008, p. 136-137). 

O discurso na sua produtividade, nas condições de emergência e dispersão, em um dado 

contexto histórico, é objeto de disputa de sujeitos, de campos de saber. O discurso em Foucault 

tem uma positividade, é tratado como “[...] práticas que formam sistematicamente os objetos 

de que falam” (FOUCAULT, 2008, p. 55) e por isso objeto de disputa.  

No domínio político, há uma polarização de discursos no que diz respeito à surdez, ao 

ensino de Libras e à cultura surda. As minúcias dos fatos históricos que marcaram a inserção 

da disciplina de Libras revelam as pequenas lutas, as negociações, as resistências em reação à 

imposição de uma dada formação discursiva nesse tempo histórico e a contra reação. O governo 

opera com o campo da Educação Especial no qual o surdo é um sujeito que compõe o grupo de 

pessoas com deficiência e, diante do direito de todos à educação, deve estar incluído no contexto 

regular de ensino. Nessa esfera discursiva, não se reconhece a cultura e a identidade das pessoas 

surdas. A comunidade surda mobiliza-se em prol do reconhecimento linguístico e cultural, 

articulando-se com campos da antropologia, da linguística e da sociologia. Diante do 

crescimento do movimento político da comunidade surda, o Governo articula-se com ele, não 
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em sentido de consolidar políticas que reconhecem a diferença linguística e cultural das pessoas 

surdas, mas para melhor incorporar as especificidades das pessoas surdas no discurso da Política 

de Educação Inclusiva. Nesse contexto, a comunidade surda ora é coadjuvante no processo de 

constituição das políticas, sendo consultada pelo Governo em sentido de validar as propostas 

das políticas, ora é protagonista articulando-se em movimentos de luta pelo reconhecimento da 

sua língua e sua cultura e de resistência em reação às propostas da Educação Inclusiva. 

A partir dos achados discursivos no campo político, seguimos para os ditos dos 

professores de Libras para olhar sobre o contexto da prática de ensino de Libras. No capítulo a 

seguir, apresentamos o último estrato discursivo.  
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6 TERCEIRO ESTRATO DISCURSIVO: AS NARRATIVAS DOS PROFESSORES DE 

LIBRAS QUE ATUAM EM CURSOS DE LICENCIATURA  

Um currículo é o resultado final de um confronto de forças, de 

relações de poder. Um currículo não é apenas um local em que 

se desdobram relações de poder: um currículo encarna 

relações de poder. Todo currículo é pura relação de força. 

(SILVA, 2001, p. 15) 

 

O percurso por dois estratos que compõem o jogo discursivo sobre a disciplina de Libras 

revela a força do discurso hegemônico da Educação Inclusiva e um silenciamento da cultura 

surda. Essa questão é evidenciada pela presença da Educação Especial como reguladora das 

práticas relacionadas à educação dos surdos e à disciplina de Libras. Sobre a relação da 

educação de surdos com a Educação Especial, Skliar (2015) sinaliza que os fracassos escolares 

que resultaram dessa ideologia dominante – do ouvinte - geraram ruídos que colocaram em 

xeque o lugar da educação de surdos dentro do campo discursivo da Educação Especial. A 

respeito desse movimento de ruptura do campo discursivo da educação de surdos com a 

Educação Especial, consideramos importante a concepção do autor quando pontua que, no 

contexto da Educação Especial, “[...] não são reconhecidos aos surdos – como também aos 

cegos, aos deficientes mentais, etc. – os múltiplos recortes de identidade, cultura, comunidade, 

etnia, etc.” (SKLIAR, 2015, p. 12).  

Tal situação faz emergir o campo dos estudos surdos que pensa a educação de surdos 

em articulação com outros campos do saber, em sentido de provocar um descentramento da 

lógica que predominou na perspectiva da Educação Especial, a do ouvinte. Aproximações com 

o campo da antropologia, estudos culturais, linguagem e educação produzem novas 

significações que dão conta dos aspectos linguísticos, culturais, sociais e das identidades 

relacionadas à comunidade surda (SKLIAR, 2015). A emergência de discursos sobre a 

educação de surdos, na perspectiva dos estudos surdos, é tensionada pelos surdos no processo 

de reconhecimento da Libras. Contudo, percebemos que há um silenciamento dos enunciados 

dos surdos e sobre o sujeito surdo na qualidade de sujeito cultural no processo de constituição 

da Lei  No 10.435/2002. A Libras é inserida como disciplina na formação de professores, em 

meio à coexistência de dois movimentos discursivos, em que um se sobressai ao outro. Nessa 

trama discursiva, o ensino da Libras na formação de professores ganha sentido de instrumento 

que viabiliza o projeto da Educação Inclusiva. Segundo Lunardi-Lazzarin e Moraes (2015), a 

língua de sinais 

[...] passa a ser tematizada, servindo como um recurso metodológico. Com isso, as 

articulações políticas, objetivando a inclusão da disciplina nas diferentes esferas 
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educacionais, acabam produzindo um apagamento dessas fronteiras, pois na lógica 

inclusiva, todos sabendo a língua, a inclusão dos alunos surdos na escola regular 

estaria resolvida. (LUNARDI-LAZZARIN; MORAES, 2015, p. 161). 

Esmiuçar as tramas discursivas nos contextos acadêmico e político sobre  a disciplina 

de Libras, em sentido de pensar a relação ensino de Libras e Cultura surda, foi o primeiro 

movimento deste trabalho. Seguimos o fio da pesquisa, desta vez adentrando outro contexto, a 

prática do ensino de Libras. A disciplina de Libras é um componente obrigatório nos currículos 

dos cursos de licenciatura; é, assim, um elemento curricular que configura campo de relações 

discursivas sobre a Libras, o sujeito surdo, a cultura surda, etc. Nesse contexto, especificamente, 

as narrativas dos professores de Libras, configuram ponto-chave desta pesquisa. Por meio delas, 

pretendemos analisar como a cultura surda é abordada na disciplina de Libras e suas relações 

com o ensino de Libras. Com elas, vamos para o lugar do acontecimento, em que a disciplina 

de Libras toma forma, coloca discursos sobre a Libras e a cultura surda em funcionamento, em 

que se opera o ensino de Libras; em suma, seus desdobramentos no currículo dos cursos de 

licenciatura. Especificamente, nesse contexto, interessa-nos o discurso dos professores de 

Libras. Sujeitos que dão vida ao que está previsto nas políticas e do que configura corpus das 

pesquisas acadêmicas. Interessa-nos olhar os sentidos produzidos sobre a cultura surda.  

Ao debruçarmo-nos sobre a materialidade da pesquisa, percebemos aproximações dos 

enunciados, que configuram pontos de convergência no discurso dos professores quando 

relacionados ao objeto desta pesquisa. Diante disso, fazemos um movimento de apresentá-los a 

partir de alguns eixos, por considerarmos que, dessa forma, é possível demarcarmos as 

formações discursivas que permeiam o ensino de Libras e, a partir delas, identificarmos e 

discutirmos as abordagens da cultura surda no contexto da disciplina de Libras.  

6.1 A CONSTITUIÇÃO DA DISCIPLINA DE LIBRAS NO CURRÍCULO: COMO SE 

CONFIGURA O CAMPO DE DISCUSSÃO DA CULTURA SURDA? 

Além de uma questão de conhecimento, o currículo é 

uma questão de identidade 

 (SILVA, T. T. da, 2017, p. 15) 

 

O currículo relaciona-se ao que somos. Como lugar de inscrição, marcação e produção 

de subjetividades.  As perguntas que sempre cabem são: O quê? Por que esse conhecimento? 

No contexto desta pesquisa, tensionamos a questão: Quem elabora e propõe a disciplina de 

Libras?  Que relações são tecidas entre a disciplina de Libras e outras disciplinas do currículo? 

Tais questões guiam parte da análise que realizamos neste eixo.  
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A Libras é um elemento que se tornou obrigatório no currículo dos cursos de licenciatura 

por uma imposição de Lei. Além dessa norma, que se impõe às universidades e aos cursos, não 

há nenhuma diretriz que oriente sua implementação, sua abordagem no contexto da formação 

de professores. É algo que fica em suspenso. Sobre isso, a comunidade surda manifesta-se, 

alertando sobre a necessidade de discutir diretrizes para o ensino de Libras no Ensino Superior, 

ressaltando a importância da representatividade surda nesse processo.  

[...] seis anos após o Decreto 5.626/2005, que determinou a existência de disciplinas 

de Libras na educação básica e em alguns cursos do ensino superior, até hoje não 

temos ainda as diretrizes dessas disciplinas. Propõe-se a formação – com a 

participação da Feneis – de um grupo de trabalho de professores surdos já atuantes 

nas escolas e em universidades públicas, com o objetivo de elaborar propostas para 

essas diretrizes curriculares a serem apresentadas à Secretaria de Ensino Superior e à 

Secretaria de Educação Básica do MEC. (CAMPELLO; REZENDE, 2012, p. 15). 

Por força de lei, ela entra nos currículos dos cursos de licenciatura, sem diretrizes que 

apontem caminhos, ficando, assim, a cargo de cada instituição ofertar a disciplina de Libras de 

acordo com o contexto, os gestores, o curso e o professor que assume a disciplina.  

 O currículo, pela perspectiva pós-estruturalista, tem um papel formativo e constitui-se 

campo que opera relações de poder-saber. Analisá-lo, nessa perspectiva, implica compreender 

as relações de poder que o constituem. Por que certos conhecimentos e não outros? Por que a 

ausência de dados conhecimentos? Por que tais escolhas e de que forma foram construídas tais 

escolhas? O conhecimento é inerente ao poder e cabe olhar para as relações de poder para 

mapear os sentidos e os significados de um dado currículo. 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é 

trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: 

no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O 

currículo é documento de identidade. (SILVA, T. T. da, 2017, p. 150).  

O currículo forja nossa identidade e é campo em que operam as relações de poder, jogos 

de forças de campos de saber e configura elemento de disputa social e política (SILVA, T. T. 

da, 2017). Sob tal perspectiva, cabe olhar o que é anunciado pelos docentes sobre a constituição 

da disciplina de Libras, sua inserção e sua elaboração nos currículos dos cursos de licenciatura. 

Colocar esse ponto em suspenso para identificarmos as relações de poder, os campos de saber 

e os sujeitos marcam esse processo. Tentar compreendermos os campos discursivos que dão o 

tom da discussão da cultura surda nesse contexto. 

 A primeira questão comum apontada pelos docentes refere-se à organização e à 

sistematização da proposta da ementa.  Sobre esse processo, a maioria dos professores indicou 
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ter utilizado ementas prontas, desenvolvidas por outro docente de Libras ou pela própria 

instituição, como demonstram os excertos a seguir. 

A ementa já estava pronta, trabalhei com ela por quatro anos, no mesmo formato, e depois ela foi se 

alterando um pouco. (S5). 

Quando entrei [...], a ementa era uma ementa única para todos os cursos de licenciatura e ela estava 

pronta já. (S4). 

Quando eu cheguei, é, essa ementa estava pronta. (S8). 

Então, a ementa já veio pra mim pronta, conforme as disciplinas inseridas nos currículos dos cursos 

e eu mesma não poderia alterar nada, porque já veio assim de uma comissão que a elaborou há 

bastante tempo. (S10). 

Aqui no curso de Pedagogia presencial, já tinha pronto o PPC [...]. (S7). 

[...] era uma ementa única [...]. E, assim, já existia antes de eu entrar [...]. (S3). 

Quando eu cheguei [...], já recebi a ementa pronta, com os conteúdos básicos previstos [...]. (S6). 

Ao assumir o ensino de Libras nos cursos de licenciatura, uma parcela expressiva dos 

professores entrevistados pautou seu ensino em acordo com ementas previamente estabelecidas. 

Os direcionamentos dados pelos docentes diante dessa situação mostram-se bastante diversos 

em seus relatos. Em relação a essa questão, o Sujeito 2 pontuou que:  

A disciplina de Libras [...] foi criada em 2008. Havia outra professora aqui e foi ela que elaborou 

essa ementa. [...] mas ela sozinha fez a proposta e apresentou aos responsáveis do setor. Essa 

professora já saiu daqui, eu a substitui, mas a ementa, para mim, pode permanecer assim, gosto do 

que ela inclui na sua descrição. É a que temos até hoje. (S2). 

A narrativa do professor de Libras traz alguns elementos para pensarmos sobre a 

composição e a relação da disciplina de Libras no currículo da formação de professores. A 

ementa da disciplina foi elaborada em 2008 e, desde então, não passou por discussão e 

reformulação. Tal questão também é evidenciada por S9: 

A ementa é antiga, tem seis anos. Está estagnada. Não passou por reformulação. Eu tenho a minha 

e ignoro a oficial, apenas copio e copio ela quando me solicitam, mas apoio o ensino na minha. 

Porque a Libras é uma língua e está em constante mudança. Em seis anos muita coisa mudou.  [...]. 

Eu tento mudar, adaptar a didática, mas não é aceito [...], eu não consigo mudar a ementa. Já lutei 

muito por isso, mas não consegui. Porque não é a minha didática entende. (S9). 

Nesse contexto, a disciplina de Libras não é pauta de discussão e reflexão colegiada nos 

cursos, permanecendo por longo tempo com o mesmo formato e proposta. Além disso, o relato 

de S9 anterior retrata a dificuldade de alterar a ementa e incluir novas perspectivas didáticas na 

disciplina de Libras. Em relação a esse ponto, as narrativas de outros sujeitos revelam outros 

direcionamentos e sentidos: 

É, houve no começo de 2015 (2015 e 2016) houve assim umas mudanças.  E aí pediram pra que eu 

acrescentasse mais alguns referenciais, o que eu queria acrescentar, o que eu queria tirar, então eu 
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tive essa liberdade de acrescentar, de tirar algumas coisas. É, se eu não me engano foi 2016.  E aí eu 

trouxe alguns outros materiais. (S8). 

 A disciplina de Libras no contexto de algumas instituições passou por discussão e 

reformulação. No campo das licenciaturas, a Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, figura 

uma das razões para esse movimento ter se estabelecido. Entre outras disposições, o referido 

documento define as Diretrizes Nacionais para a formação inicial em nível superior, suscitando 

a adequação dos cursos em relação a vários pontos, sendo a disciplina de Libras um deles. Sobre 

isso, a Resolução demarca, em seus Artigos 3º e 13, respectivamente, que o projeto de formação 

deve contemplar: 

V - a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da capacidade 

comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da formação dos 

professores, e da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras) [...] 

((BRASIL, 2015, p. 9). 

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da 

respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e 

metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, 

formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 

metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação 

especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. (BRASIL, 2015, p. 11). 

 

A partir da publicação da Resolução Nº 2/2015, os cursos iniciaram a reformulação dos 

seus projetos, e, nesse movimento, a disciplina de Libras passou por reformulação. Tal questão 

foi sinalizada pelo Sujeito 8, mas também é reafirmada por outros professores de Libras: 

Com essa atual reforma curricular das licenciaturas, eu e a outra professora de Libras, [...] a gente 

sentou e a gente estudou todos os currículos de todas as licenciaturas [...] e todas as disciplinas e  a 

gente elaborou um documento de sugestão de elaboração da ementa, de sugestão de alteração do 

semestre em que a disciplina de libras é ofertada, a gente fez uma série de sugestões e solicitou a 

alteração da ementa. (S4). 

No ano passado e agora nesse ano, por conta da Resolução 02/2015 né, a gente tá fazendo a 

reformulação dos projetos dos cursos e dentro do projeto de pesquisa que eu coordeno né, com a 

professora [...] do campus I e outra professora de uma outra instituição do Mato Grosso do Sul,  a 

gente tem um projeto de pesquisa que é Libras e ensino, e a gente fez um estudo em relação à 

disciplina de Libras nos currículos. A aplicação dessa disciplina, como é que é, fez entrevistas com 

os alunos, questionários, e a gente pensa no nosso dia a dia como professor de Libras. (S3). 

A reforma das licenciaturas coloca a Libras em pauta, criando a oportunidade de discutir 

a disciplina de Libras de forma colegiada, em outras palavras, em momento que gestores e 

docentes estão reformulando os projetos dos cursos. Também configura momento oportuno 

para professores de Libras refletirem e reorganizarem sua proposta de ensino e de tensionar o 

ensino de Libras com o projeto dos cursos de licenciatura. Nesse contexto, os docentes 
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destacam, em suas narrativas,  a importância da articulação com os pares e um movimento de 

deslocar o olhar para a formação do professor no contexto macro do projeto de curso, não só 

restrito ao que se refere à disciplina de Libras. Coloca-se a disciplina de Libras em relação ao 

currículo do curso.  

A construção do currículo implica uma decisão de incluir ou não determinados 

conteúdos, imprimindo sentidos e posições que se relacionam com o lugar social e político que 

se ocupa. O professor de Libras, segundo as narrativas, ocupa lugar central na elaboração da 

disciplina, sendo tomado como o sujeito apto para elaborar e definir os conhecimentos que 

serão abordados. A responsabilidade do docente da disciplina de Libras com a proposição das 

ementas é reafirmada quando o Sujeito 5 afirma que seu trabalho “[...] é individual, mas faço 

minhas buscas e pesquisas [...]. Diariamente é nesse movimento, nessa luta, de buscar fora com 

alguns amigos e me dedicar individualmente à disciplina”. Em muitos contextos, por não ter 

outros pares para compartilhar e discutir, o professor de Libras recorre a parcerias de outras 

instituições e, também, busca materiais produzidos em outros contextos, para fins de sustentar 

suas decisões em relação ao ensino de Libras.  

[...] e precisava renovar a ementa. Aí eu vi ementas, olhei o conteúdo básico, resumido, outros 

pontos. Ela pediu para eu renovar eu arrumei e mandei por e-mail. Não teve problema, tudo certo. 

Sobre a organização da ementa, eu comparei com outras ementas, por exemplo da UFSC, UFSM, 

pra comparar. Lembro dos conteúdos que eu estudei no Letras Libras, que são importantes ensinar, 

daí vou comparando e mudando. (S7). 

A proposta da ementa da disciplina de Libras, no contexto das narrativas anteriores, 

ganha um outro tom. Conforme anunciam, não é elaborada em relação às demais disciplinas do 

currículo, mas como uma que compõe uma relação de disciplinas de um dado currículo. Ela 

fica na centralidade do campo de saber da Libras e nas trocas que se realizam entre os docentes. 

O não diálogo com as demais disciplinas do curso de licenciatura reforça a ideia do ensino de 

Libras como um elemento isolado e descolado de uma discussão e reflexão sobre a formação 

do professor. Tal perspectiva corrobora o discurso de que a disciplina entra no currículo e nele 

permanece apenas pela força da lei, questão marcada na narrativa de S9: 

Libras é uma disciplina única de 60 horas só. [...] é diferente por exemplo da disciplina de Filosofia, 

Didática, Metodologia que tem uma carga horária maior. Libras tem 60 horas, os alunos ignoram, 

os professores ignoram. [...]. Porque a lei obriga que os cursos de licenciatura incluam a disciplina 

de Libras como disciplina obrigatória. Daí eles tem que aceitar e ter paciência, mas não há interesse 

sobre a disciplina de Libras. (S9).  

Esse enunciado traz alguns elementos para pensarmos a relação da disciplina de Libras 

com o currículo dos cursos de licenciatura. A concepção do Sujeito 9 sobre a pouca carga 

horária da disciplina de Libras em relação às demais demarca uma relação poder-saber na 
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composição do currículo na formação de professores. Tal questão é reiterada pelas narrativas 

de outros docentes, que consideram a carga horária da disciplina baixa e insuficiente diante da 

gama de conhecimentos que necessitam desenvolver.  

São setenta e duas horas, trinta e seis Libras, trinta e seis é tecnologia assistiva e código de 

comunicação, que é o Braille, né. Então, são trinta e seis, meio semestre, tá. De duas aulas, toda 

semana. É pouco tempo? Claro, é pouco tempo, mas é melhor do que nada. (S8). 

Para esses cursos, a disciplina dura apenas um semestre, é muito pouco. São somente sessenta horas 

para os alunos fixarem e aprenderem os conteúdos, faltariam mais horas para avançarmos, fica muito 

atropelado. [..] e assim quando vemos já acabou o curso, porque é um tempo muito curto mesmo. E 

só tem um nível para a maioria das licenciaturas. Avançam para o segundo nível somente poucos 

cursos, como é o caso de Fonoaudiologia e mais algum outro aqui ou ali. Então é, de fato, 

insuficiente. [...]. Mas é assim, já está determinado desse modo e não há muito o que se fazer. (S10). 

[...] a gente solicitou o aumento da carga horária, por que a carga horária é muito pequena, de 36 

horas apenas, não dá pra trabalhar praticamente nada [...]. (S4). 

É...mais.. enfim né, a disciplina é sempre muito curtinha né, não dá pra trabalhar muitas questões. 

(S3). 

Na concepção dos professores, a disciplina de Libras possui uma carga horária pouco 

expressiva nos currículos dos cursos de licenciatura. Situação que inviabiliza tanto o ensino da 

Libras quanto o aprofundamento de aspectos teóricos fundamentais à educação de surdos. 

Alguns reforçam ser uma situação que está posta e que é difícil de modificar. Diante disso, cabe 

ao acadêmico procurar cursos de Libras, fazer contato com surdos para, de fato, adquirir a 

Libras e aprofundar os conhecimentos sobre a comunidade surda. 

Bom, a carga horária da disciplina é breve, então é importante também o contato com surdos fora, 

fazer cursos básicos extraclasse e se interessar, se esforçar. (S5). 

Não se aprende uma língua em um semestre, ainda mais em uma disciplina de trinta e seis horas.  

Então quem quer fazer de fato um curso de Libras precisa procurar um curso de Libras como segunda 

língua mesmo, e não a disciplina de Libras. (S4). 

Em relação à baixa carga horária e os efeitos que ela tem no contexto prático de ensino 

na disciplina de Libras, alguns professores mobilizam-se para mudar essa situação no currículo 

das licenciaturas.  

[...] e  a gente elaborou um documento de sugestão de elaboração da ementa, de sugestão de alteração 

do semestre em que a disciplina de libras é ofertada, a gente fez uma série de sugestões e solicitou a 

alteração da ementa. [...] alguns cursos né, alguns departamentos já pré-aprovaram essa ementa que 

a gente fez. [...]. E, hã, mas alguns outros departamentos ainda não aprovaram, ainda nem chegou 

para discussão, porque foi prorrogado um ano, né, a entrega dos currículos reformulados e tal. Então 

isso ainda tá em andamento neste momento. [...]. Alguns cursos realmente não têm como aumentar 

a carga horária e aí a nossa contraproposta, no caso, foi criar a disciplinas optativas, o que foi aceito. 

(S4). 
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Negociações com cursos, gestores e instituições em sentido de ampliar a carga horária 

da disciplina, alterar a ementa, semestre de oferta, como esclarece S4, também é um elemento 

que outros docentes destacam.  

[...] a gente elaborou uma nova ementa da disciplina, que hã a gente pediu pra que ela aumentasse a 

carga horária né, pra quatro horas semanais, foi aceito [...] foi bem tranquilo. E aí a gente fez toda 

uma fundamentação, né, teórica do porquê daqueles conteúdos dentro da ementa da disciplina de 

Libras. É, a maioria dos cursos de licenciatura também optou por quatro horas semanais, né, da 

disciplina de Libras aumentasse a carga horária. Só teve uma ou duas, que eu não me lembro [...] 

que não deu porque a carga horária do curso já é muito grande, então eles não têm como. [...] E aí o 

que eles propuseram é que se fizesse uma disciplina optativa para complementar. (S3). 

Na composição curricular das licenciaturas, cabe ao professor de Libras consolidar o 

espaço da disciplina na formação de professores. Para isso, ele se articula a seus pares, busca 

fundamentos teóricos e práticos para justificar o aumento de carga horária e conteúdos para 

negociar com gestores e professores dos cursos. No entanto, no campo de negociações, o 

docente de Libras depara-se com discursos que narram o surdo e a surdez pela perspectiva da 

falta, que tensionam o seu lugar na discussão e na elaboração da proposta da disciplina. Essa 

relação de poder que se estabelece entre os professores ouvintes e o docente surdo é apontada 

na narrativa de S9: 

Um outro professor pegou a ementa de uma outra instituição e apresentou. Ai eu falei, mas não me 

consultaram, passaram por cima de mim e foram pegar em outro lugar. Mas eu sou capaz, eu tenho 

formação, eu tenho pós-graduação, tenho horas de estudos para organizar a ementa. [...]. Vai em 

outro lugar pega a ementa e impõe ao surdo. Parece que eu sou excluída. Mas não me pedem nada. 

E também pegam a ementa em outro lugar e eu tenho que usar sempre aquela, não posso mudar. 

Não pode por quê? Já briguei muito por isso. Percebo que falta respeito comigo. Eu respeito todos, 

mas eles não me respeitam. É por que eu sou surda? Eu tenho que ficar no silêncio, a parte da 

conversa de todos. (S9).  

A atitude de professores e acadêmicos de ignorar a Libras, anunciada por S9, interessa 

para pensar sobre as relações que se operam com a língua e a cultura do surdo no contexto de 

formação docente. Que reações e atitudes se configuram com a inserção da Libras? O que fica 

nas entrelinhas do currículo, ou melhor, na esfera do currículo oculto23? Esse jogo de forças 

que emerge com a inserção da disciplina de Libras no currículo de formação de professores 

coloca em pauta não só a inserção de uma nova disciplina, mas a relação com a língua e a 

cultura da comunidade surda no contexto acadêmico. Com a disciplina de Libras, chegam a 

língua, o sujeito surdo, a cultura e a identidade surda, que desacomodam e desestabilizam o 

lugar que se constitui pela lógica ouvinte. O excerto da entrevista aponta os tensionamentos que 

 
23 Compreendemos, na perspectiva de Silva, T. T. da (2017, p. 78),  que “[...] o currículo oculto é constituído por 

todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explicito, contribuem de 

forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes”.  
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ocorrem na relação do docente surdo com um contexto de maioria ouvinte. Nesse caso, não se 

credita a esse sujeito o lugar para debater sobre os conhecimentos da disciplina de Libras e nem 

o acesso para participar das discussões coletivas. Olha-se o docente surdo, não na sua diferença 

linguística e cultural, mas pela representação do ouvinte sobre a surdez, ou seja, no ouvintismo, 

que, tomando as palavras de Skliar (2015, p. 15), vem a ser: “Um conjunto de representações 

dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse 

ouvinte. Além disso, é nesse olhar-se, e nesse narrar-se que acontecem as percepções do ser 

deficiente, do não ser ouvinte”. 

Este se torna o primeiro embate do lugar da cultura surda no contexto da formação de 

professores. O lugar do professor de Libras surdo como não sendo lugar legítimo para elaborar 

a ementa de Libras anuncia que o discurso se vincula a saberes ancorados em binarismos: 

ouvinte/surdo, normal/anormal, maioria/minoria, saúde/patologia. Questões que ficam 

marcadas na afirmação: “Eu respeito todos, mas eles não me respeitam. É por que eu sou surda? 

Eu tenho que ficar no silêncio, a parte da conversa de todos”. Tais oposições binárias, afirma 

Skliar (2015, p. 20), “[...] sugerem sempre o privilégio do primeiro termo, normalidade, ouvinte, 

oralidade, etc., em uma metanarrativa que define o significado da norma cultural”.  

Nesse contexto, por um lado, parece não haver uma relação dos professores com o 

professor surdo, com sua língua e sua cultura, visto que S9 enuncia que não se sente respeitado 

e que não tem acesso ao que é discutido no coletivo dos professores. Essa questão inviabiliza 

não só a interação do docente, mas também a discussão da disciplina de Libras de modo 

colegiado. Por outro lado, é possível pensar o lugar do docente de Libras surdo como um lugar 

que desestabiliza e coloca em xeque a norma e a hegemonia da língua e da cultura do ouvinte. 

As narrativas de alguns professores de Libras surdos apontam que outras relações e jogos de 

poder têm se constituído no contexto acadêmico, no sentido de fortalecer os discursos sobre a 

surdez, de demarcar o lugar do sujeito surdo e da cultura surda na constituição da disciplina de 

Libras e, portanto, no currículo da formação de professores. A discussão coletiva entre 

professores de Libras na elaboração da ementa da disciplina de Libras constitui um outro 

discurso que emerge nesse eixo de análise.  

Então resolvemos constituir uma comissão de avaliação, que revisou essa ementa, a qual foi alterada 

até que chegamos a uma ementa padrão. Porque antes, conforme o curso, para a mesma disciplina, 

havia ementas desiguais. Isso gerou bastante confusão, por isso houve esse momento em que criamos 

uma comissão para avaliar o documento e elaborar uma ementa padronizada. (S6).  



 

 

123 

 

A ementa da disciplina de Libras torna-se elemento de discussão colegiada entre os 

professores de Libras, demonstrando uma preocupação em articular a disciplina às áreas dos 

cursos nas quais é ministrada.  

Os professores surdos me enviaram seus planos de ensino e me deparava com ementas diferentes. 

Por isso, nos reunimos e criamos uma comissão específica para fazer os devidos ajustes seguindo 

um padrão apenas. Hoje, sabemos que o campus [...] se compõe de diferentes áreas, tem educação, 

saúde, tecnologias, física e matemática e todas necessitam de ementas diferentes. Atualmente está 

faltando melhorar isso e separadamente organizar esse documento pensando na disciplina de Libras. 

(S1). 

Esse movimento revela dois elementos importantes para pensarmos na constituição da 

ementa da disciplina de Libras. O primeiro surge da questão: por que substituir a expressão 

“Professor de Libras” por “Professor Surdo”?  Ao enunciar “professor surdo”, reforça-se o lugar 

do sujeito surdo como lugar legítimo para pensar a disciplina de Libras, como um sujeito 

cultural e nativo na língua. No mesmo sentido, professores de Libras ouvintes demarcam a 

importância da presença do surdo no contexto de ensino de Libras.  

E como eu sou professora ouvinte de língua de sinais, eu procuro proporcionar para eles momentos 

de interação com os surdos. (S3). 

É, o aluno surdo mesmo que eu trago aqui para Universidade. Eu trago colegas surdos, né. Amigos 

surdos que vêm aqui. E, no semestre passado, nesse agora, devido ao tempo, eu não vou conseguir 

trazer, mas, no semestre passado, eu trouxe um grupo de teatro surdo.  (S8). 

[...] a gente sempre faz um, eventos pra comunidade surda e para os alunos. (S4). 

As narrativas dos professores de Libras, tanto surdos como ouvintes, reconhecem o 

surdo na sua diferença linguística e cultural e, portanto, como um sujeito que deve protagonizar 

no contexto de ensino de Libras. Dessa questão, resulta o segundo elemento: a disciplina de 

Libras como um campo de luta, em que são tecidos novos sentidos, que não sua subjetivação 

ao discurso da Educação Inclusiva. No contato do acadêmico ouvinte com o surdo, no processo 

de ensino de Libras, relações são tramadas colocando em pauta a diferença surda. Sobre isso, 

Moreira e Candau (2014) esclarecem que: 

O reconhecimento da diferença, cada vez mais evidente pela centralidade da cultura 

nas reflexões teóricas sobre a sociedade e sobre a educação, representa um desafio e 

pode corresponder a uma importante conquista no cenário educacional 

contemporâneo. Pode estimular novas indagações, novas propostas, novos currículos, 

novos procedimentos pedagógicos, novas interações. (MOREIRA; CANDAU, 2014, 

p. 13). 

Nesse sentido, pelo viés discursivo do sujeito surdo, sua língua e sua cultura figuram 

campo de possibilidade para colocar a diferença surda como questão a ser problematizada por 
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outros campos do saber. Tal questão é sinalizada pelo Sujeito 6, que se insere no lugar do 

discurso surdo. 

Então, é uma oportunidade de eles conhecerem previamente quem é o sujeito surdo, porque a 

perspectiva da maioria sobre o surdo é a da deficiência e não é isso que eu objetivo apresentar a eles, 

mas sim outro ponto de vista mais antropológico. Desse sujeito cultural, que tem sua subjetividade, 

levar informação e estímulo para adquirirem esses conhecimentos (S6). 

Questão que também é reforçada por outros docentes de Libras (ouvintes e surdos), que 

concebem a disciplina de Libras como espaço para problematizar o discurso da surdez pelo viés 

clínico-terapêutico.  

Trabalhar a problematização e a desconstrução da visão do surdo enquanto deficiente. De 

sensibilizar o aluno de enxergar o aluno surdo não como um deficiente, mas como um aluno que 

tem uma cultura, que tem uma identidade própria, que tem uma língua. (S4). 

Entender essa realidade sensibiliza eles pra uma condição diferente de ensino e aprendizagem [...], 

conseguir entender a realidade de um grupo minoritário, e muitos inclusive acabam chegando à 

conclusão de que se o professor sinalizasse, desse aula em Libras seria muito mais tranquilo pros 

surdos aprender. E isso muda a visão deles, né. A gente desmistifica várias outras questões 

relacionadas à educação inclusiva. (S3).   

A disciplina de Libras viabiliza a emergência do discurso surdo na constituição da 

disciplina, como o sujeito cultural que desacomoda e vai na contramão da perspectiva que toma 

a surdez pela deficiência, pelo discurso do ouvintismo. A partir dele, a surdez é narrada pela 

diferença cultural, mas também política. 

[...] construída histórica e socialmente; é um processo e um produto de conflitos e 

movimentos sociais, de resistência às assimetrias de poder e saber, de uma outra 

interpretação sobre a alteridade e sobre o significado dos outros no discurso 

dominante. (SKLIAR, 2015, p. 6). 

Vai-se no sentido inverso, marcando uma resistência ao currículo marcado pela 

hegemonia ouvinte. O docente de Libras surdo expressa na disciplina de Libras um lugar para 

colocar em pauta sua cultura e sua língua, no contexto prático de ensino de Libras. Todavia, 

esse discurso também é ocupado por parte dos docentes de Libras ouvintes que, em suas 

narrativas, indicaram a disciplina de Libras como campo de possiblidade de enunciar o surdo 

pelo viés dos estudos surdos.   

Olharmos a relação disciplina de Libras e currículo das licenciaturas, a partir das 

narrativas dos docentes de Libras, revelam uma polaridade discursiva. Por um lado, ela é 

acolhida nos cursos como um elemento que chega por imposição de lei, a ser acrescido no 

currículo de forma isolada. Questão que coloca o docente de Libras em uma função quase 

solitária de se responsabilizar pela disciplina de Libras e faz com que sua língua e sua cultura 

não entre em pauta na discussão colegiada do currículo.  Em outro sentido, a disciplina de Libras 
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torna-se campo de luta e negociações, que possibilita a emergência de novos discursos sobre a 

surdez, a diferença linguística e cultural no campo da formação de professores. 

6.2 O PAPEL DA DISCIPLINA DE LIBRAS: SENTIDOS E EFEITOS NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

A existência de um currículo só faz sentido em sua relação 

com um campo de forças, com um campo de poder. Um 

currículo é sempre uma imposição de sentidos, de valores, 

de saberes, de subjetividades particulares.  

(SILVA, 2001, p. 15) 

 

O currículo é uma construção sócio-histórica que fabrica sentidos e significados sobre 

um determinado objeto. Nesse sentido, cabe pensarmos as relações que são tecidas sobre a 

língua e a cultura surda no ensino de Libras e de que forma a constituição e a composição da 

disciplina de Libras opera no sentido de produzir sentidos e efeitos sobre a formação de 

professores. A proposta da disciplina de Libras implica posicionamentos que tensionam 

relações saber-poder, escolhas que partem de um dado lugar de fala e um posicionamento 

político em relação à surdez. Seus efeitos produzem e são produzidos no discurso sobre o papel 

da disciplina na formação de professores. 

Há uma convergência nos enunciados de alguns professores de Libras: a não referência 

ao termo inclusão ou, sobre ele, a valorização da educação em escolas bilíngues. Manifesta-se 

preocupação em preparar o acadêmico para atuar com estudantes surdos, mas não dá-se ênfase 

ao contexto regular de ensino. A narrativa de um dos sujeitos, além da ausência do termo 

inclusão, demarca a formação do professor bilíngue. 

[...] nós ensinamos a eles a Libras para que sejam bilíngues e mais adiante, quando já formados, 

tenham a competência para o ensino de alunos surdos. Isso é importante, já ter essa base... Já o 

intérprete não tem o papel da docência, sua função é passar os conteúdos de uma língua para outra, 

fazer essa transferência para o aluno. Por isso papéis diferentes, o professor fica com os conteúdos, 

mas...faltam glossários, didática específica e adaptações para o surdo. Essa situação poderá melhorar 

com as futuras escolas bilíngues, é o que espero. (S1). 

O docente refere-se às escolas bilingues como um contexto que poderá prover melhor 

qualidade para a educação do surdo. Em sua narrativa, demarca a necessidade de o professor 

das diferentes áreas ter o domínio da Libras para promover o acesso do estudante surdo aos 

conteúdos na sua primeira língua. Seu discurso articula-se ao movimento da comunidade surda, 

em defesa de uma Política Linguística de Educação Bilíngue que garanta o respeito à identidade 

linguística e cultural do povo surdo e o direito à educação e ao desenvolvimento social. Nesse 

contexto educacional, os estudantes são organizados conforme o nível linguístico e cultural. O 

objetivo da educação bilíngue, nessa perspectiva, é  
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[...] garantir a aquisição e a aprendizagem das línguas envolvidas como condição 

necessária à educação do surdo, construindo sua identidade linguística e cultural em 

Libras e concluir a educação básica em situação de igualdade com as crianças ouvintes 

e falantes do português (BRASIL, 2014, p. 6). 

A proposta da educação bilingue opera com outros campos discursivos para pensar a 

educação de surdos. Demarca-se o lugar da língua como constituidora da identidade e cultura 

surda. Nesse sentido, a discussão da cultura surda torna-se um elemento importante no contexto 

da formação do professor, o que reafirma a posição assumida pelo Sujeito 1, de formar o 

professor bilíngue.  

A ênfase na diferença do papel do intérprete em relação ao papel do professor no 

contexto da educação bilíngue, na importância do conhecimento da cultura surda e a indicação 

das escolas bilíngues como campo de atuação do futuro professor para o ensino em escolas de 

surdos são pontos que emergem na fala de outros docentes. 

Eu sempre procuro passar pra eles a questão da empatia, ressaltando que é importante a 

aprendizagem de Libras, pois, no futuro, se encontrarem alunos surdos, vão precisar se comunicar 

diretamente com o surdo. Falo pra eles, imaginem que vocês terão que trabalhar com um grupo de 

10 surdos, como vocês vão fazer a mediação. Intérprete não é professor. Intérprete faz a 

interpretação, o professor precisa mediar a aprendizagem. Por isso, a disciplina é importante. (S9). 

Contribui com a formação deles, porque futuramente vão encontrar surdos e, independentemente se 

do curso de Biologia ou Pedagogia, vão precisar se comunicar com esses alunos, claro! Precisam 

aprender, conhecer as teorias, como é a cultura surda e se apropriar disso para quando então se 

depararem com os surdos já tenham esse conhecimento prévio. (S2). 

Ao serem questionados sobre o papel da disciplina de Libras, observamos que um grupo 

de professores não faz referência à inclusão do estudante surdo. As narrativas deflagram a ideia 

de preparar os acadêmicos para atuar com estudantes surdos tendo em vista o contexto da escola 

bilíngue. Questão pela qual a comunidade surda vem reivindicando no Brasil, no âmbito das 

políticas, desde a década de 1990. Desde esse período, lideranças surdas solicitavam a 

elaboração de “[...] uma política de educação de surdos com escolas específicas para surdos” 

(FENEIS, 1999, n.p.). A educação bilíngue figurou nos argumentos e nas manifestações da 

comunidade surda em tempo de discussão da institucionalização da Libras nos currículos dos 

cursos e continua a ser pauta de luta e reinvindicação no contexto dessa disciplina.  

A cultura surda é apontada  pelos docentes como um elemento central no processo de 

desconstrução do discurso hegemônico da surdez pelo viés da deficiência:  

O surdo mostra para o ouvinte o que sente. [...]. Quando faz a adaptação para a cultura surda, o 

ouvinte se depara com a visualidade, percebe que precisa sentir por conta do curso de Libras, então 

não pode falar português, precisa adequar as sinalizações às expressões faciais e utilizar o corpo... 

O ouvinte tem que fazer essas mudanças, fica meio enrijecido, sinaliza daquele jeito iniciante, como 

um “robô”, acha difícil, mas tem que ir quebrando essas barreiras e assim melhorando com o tempo. 

O que falta é conhecimento dessas diferenças e o mais importante é conhecer a cultura surda. (S1) 
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O professor ressalta a importância de a cultura surda e de a disciplina de Libras 

proporcionar uma incursão no universo da visualidade para colocá-lo em alteridade com os 

sujeitos surdos. Esse movimento também é relatado por outros docentes, em sentido de mostrar, 

a partir da experiência e do contato com aspectos da cultura surda, o valor de um ensino que 

respeite a singularidade linguística e cultural do estudante surdo.  

No meu caso, eu sou surda, então os acadêmicos estão conversando, eu não escuto. Então eu uso 

a luz para chamar a atenção deles. Igual bater na porta, eu não escuto, então quando o aluno chega 

dá sinal de luz e pergunta se pode entrar. A cultura surda eu mesma mostro, como pessoa surda na 

interação com eles. [...]. A cultura surda choca os alunos ouvintes. A visão que eles têm da libras 

é só brincadeira. (S9). 

De convidar surdos que são atores para ministrar uma oficina pra esses alunos. E ai é onde a ficha 

cai, tudo que estava no campo das ideias, que a gente discute em aula, eles entendem ali vivendo 

em contato direto com os surdos, entendendo a diferença, como se materializa a língua, como é a 

cultura. (S4). 

A cultura surda, na concepção dos docentes, torna-se um elemento central que 

possibilita apresentar os significados, os artefatos, a língua das pessoas surdas. A partir disso, 

construir novos sentidos sobre a educação de surdos e a aprendizagem da Libras como segunda 

língua. A disciplina de Libras ganha, nesse cenário, uma dimensão intercultural no sentido de 

proporcionar aos acadêmicos vivências com artefatos culturais surdos e oportunizar o exercício 

da alteridade. Wilcox e Wilcox (2015), ao discorrerem sobre programas de ensino de línguas 

de sinais como segunda língua, no contexto americano, ressaltam que “[...] eventos culturais de 

Surdos permitem aos estudantes de segunda língua muitas oportunidades de empregarem suas 

habilidades lingüísticas recém-adquiridas” (WILCOX; WILCOX, 2005, p. 118). Segundo os 

autores, “[...] os alunos de ASL devem ter conhecimento sobre e respeito pelos valores das 

pessoas Surdas e sua cultura. Eles devem reconhecer que a vida dos Surdos é rica e completa” 

WILCOX; WILCOX, 2005, p. 119). As propostas de ensino relatadas pelos docentes 

aproximam-se da perspectiva posta pelos autores, ao oportunizarem encontros dos acadêmicos 

com pessoas surdas, seja por meio de atividades, palestras ou eventos culturais.  

 Assim como a cultura surda é um elemento que sustenta a prática de ensino articulada 

ao movimento em prol da educação de surdos em escolas bilíngues, ela também é um fator 

importante no contexto formativo que se propõe a preparar o futuro professor para atuar no 

contexto da Educação Inclusiva. Segundo colocam alguns docentes, é necessário conhecer 

quem é esse sujeito surdo, sua cultura e sua língua, para melhor incluí-lo. Nesse contexto, o 

papel da disciplina de Libras ganha outro sentido.  

Acho que a disciplina de Libras tem que ter um papel de formação de docente mesmo, né. De 

formação de professores, de instrumentalizar minimamente esses professores pra poder receber um 
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aluno surdo em sala de aula. [...]. Recebendo em condições mínimas assim. Saber os direitos desse 

aluno, as diferenças desse aluno, a língua, conhecer; enfim, alguns aspectos da língua, conhecer 

quem que é o profissional que vai atuar com ele em sala de aula. Quem é o intérprete, né. Acho que 

é o papel de formação de docente. De ser futuramente um professor ouvinte de um aluno surdo. (S3). 

Mas um futuro pedagogo, por exemplo, precisa conhecer a cultura e a comunidade surdas, como se 

dá a acessibilidade no contexto educacional, o AEE. (S10). 

Penso ser bem importante, sobretudo porque proporciona aos alunos já entenderem e se prepararem 

para que no futuro possam receber um ou mais alunos surdos em suas classes. (S6). 

Uma possível leitura que se faz dessas narrativas expostas é que o ensino de Libras é 

promovido de modo a instrumentalizar o futuro docente a receber o estudante surdo no contexto 

regular de ensino. Essa questão também é reforçada pelo Sujeito 8: 

[...] eu percebo que eles vão chegar lá, não tendo um impacto... é... desastroso, tá. É isso que eu 

consigo ver. Porque assim oh, eles vão chegar lá, e alguns deles já estão chegando lá, e se deparando 

com esse aluno surdo e conseguindo é ter uma comunicação, mesmo que básica, mesmo que difícil. 

Então, eu vejo que vai reverter num professor que lá vai estar pensando nesse aluno. Não vai olhar 

simplesmente e dizer assim : - Ah, surdo e intérprete, virem-se.  Não, eles vão. Por que eu faço com 

que eles se questionem: Tá, e a intérprete não veio, e o que que eu faço, vou deixar ele abandonado? 

(S8). 

É possível notarmos que os enunciados de alguns docentes de Libras colocam em 

funcionamento o discurso da Educação Especial que sustenta a proposta da Educação Inclusiva. 

Quando ressaltam o papel da disciplina de Libras frente às práticas de AEE, a relação estudante 

surdo e intérprete, estudante surdo-professor, o papel do intérprete, referem-se a práticas do 

contexto regular de ensino. Tal questão pode estar articulada à própria configuração que a 

disciplina ganha no currículo das licenciaturas, carga horária principalmente, que acaba criando 

campo de possibilidade para reduzir o ensino de Libras aos aspectos mais urgentes – nesse caso, 

a inclusão educacional dos surdos em contexto regular de ensino é um deles.  

A carga horária é ponto de reclamação de grande parte dos docentes e, no contexto de 

debate do Decreto No 5.626/2005, a carga horária também foi uma questão muito discutida 

entre as entidades. Aquelas que representavam a comunidade surda solicitavam uma carga 

horária mínima de 180 horas; as universidades pediam que houvesse uma indicação de carga 

horária no Decreto e a SEESP/MEC demarcava que as universidades tinham autonomia para 

definir a carga horária da disciplina e que, se quisessem, poderiam tomar como base um curso 

básico de Libras de 120 horas da FENEIS. Nesse jogo em que operam campos discursivos em 

disputa, a disciplina de Libras entra para a norma sem nenhuma indicação ou orientação de 

carga-horária. O perfil de baixa carga horária da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura 

é um dos efeitos que se produz a partir das relações de poder-saber que são tensionados no 

processo de elaboração do Decreto No 5.626/2005.  
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 Ao colocar em suspenso o papel da disciplina de Libras, deparamo-nos com discursos 

que põem em funcionamento perspectivas diversas em relação à educação de surdos. Há os 

discursos que se articulam com o movimento surdo, em que o ensino de Libras contextualizado 

com a cultura surda reflete a luta da comunidade surda pelos direitos à educação bilíngue em 

escolas de surdos. Além disso, há discursos que se articulam à perspectiva da Educação 

Inclusiva em que o ensino de Libras e a cultura surda figuram elementos importantes para 

prover qualidade ao processo de inclusão dos estudantes surdos.  

6.3 A CULTURA SURDA: CAMPOS DE SABER QUE OPERAM NO CONTEXTO DA 

DISCIPLINA DE LIBRAS 

Que as palavras que um currículo utiliza para nomear as 

“coisas”, “fatos”, “realidade”, “sujeitos” são produtos de seu 

sistema de significação, ou de significações, que disputa com 

outros sistemas. Que um currículo, como linguagem, é uma 

prática social, discursiva e não discursiva, que se corporifica em 

instituições, saberes, normas, prescrições morais, regulamentos, 

programas, relações, valores, modos de ser sujeito.  

(CORAZZA, 2001, p. 10) 

 

 Nos eixos anteriores, percorremos as narrativas dos docentes para discorrermos sobre a 

composição da disciplina de Libras no currículo e seu papel na formação de professores. Neles, 

a cultura surda emerge nas negociações operadas pelos docentes de Libras no domínio dos 

currículos dos cursos de licenciatura e, também, figura como elemento central em relação aos 

papéis que a disciplina de Libras assume na formação de professores. Neste eixo, dedicamos a 

olhar aos ditos de cultura surda nas falas dos docentes, no sentido de descrever os campos de 

saber que eles relacionam e põem em funcionamento no contexto da formação de professores e 

no ensino de Libras como segunda língua. Que concepções sobre cultura surda? Como o 

conceito de cultura surda é tecido no contexto prático de ensino na disciplina de Libras? Tais 

questões guiam o percurso que fazemos sobre os ditos dos docentes nesta seção. 

 O primeiro ponto comum que emerge das narrativas de todos os docentes é a 

organização da disciplina de Libras em um contexto prático de seu ensino e teórico sobre 

educação de surdos. Essa perspectiva ganha diferentes tons de acordo com o enfoque dado ao 

ensino da língua e aos fundamentos teóricos da educação de surdos. Um grupo de docentes 

divide a disciplina de Libras em ensino básico da língua e ensino de aspectos teóricos: 

Eu sempre vejo a disciplina de Libras com essas duas vertentes: uma delas é o ensino instrumental 

da Libras, que é necessário porque eles precisam ter contato, né, e conhecer assim o princípio da 

estrutura de uma língua de sinais. [...] até para eles entenderem como é  o pensamento de uma pessoa 

surda que sinaliza [...]. E a outra parte que é da parte da educação de surdos, eu acho fundamental 

começar a trabalhar desde o que é a aquisição da linguagem para os surdos, começar aí, nessa parte, 
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é por que aí eu consigo, de fato, argumentar que a língua de sinais deveria ser a primeira língua do 

surdo [...]. Eu acho que é um ganho da disciplina de Libras que não foca só na aquisição da Língua 

de Sinais. Que não adianta só saberem os sinais. [...]. Língua é contato, né, se perde o contato. (S3).  

Nessa narrativa, o docente destaca que a inclusão de uma parte teórica é um ganho para 

a disciplina de Libras, considerando que o ensino de sinais incorre o risco de ser perdido 

mediante a falta de contato dos estudantes com pessoas surdas. A ênfase nos conhecimentos 

teóricos também é apontada por outros docentes: 

Então, a ementa anterior, o foco era o ensino da língua, né. O ensino da língua na nova ementa 

contempla mais a questão da formação docente, né, dos alunos, e não o ensino da língua como ensino 

de segunda língua. (S4). 

Bom, primeiramente, é importante o conhecimento teórico, explanar sobre quem é o sujeito surdo, 

suas características, todos os aspectos e elementos principais para adquirirem esse conhecimento. 

Eles precisam saber disso, o que esse sujeito surdo carrega, as diversas identidades, que dificuldades 

têm etc. E tem as atividades, as dinâmicas em sala, um pouco de sinais que eu ensino aos alunos, 

mas o mais importante são as frases contextualizadas, com verbos e suas estruturas que compõem 

toda a comunicação. Não é somente ensinar os sinais de animais, de elefante... Disso eles já estão 

cansados. (S2). 

É, a parte teórica fundamentada intercalada com a prática. E assim, oh, quando eu estou trabalhando 

com as licenciaturas.  Licenciatura - professor vai para onde? Vai pra escola. Então eu começo pelo 

básico, né. Alfabeto, números, cores e, aí depois a gente vai para o ambiente escolar, material 

escolar, é... disciplinas, conteúdos, verbos. (S8). 

A prática pedagógica envolve o ensino da Libras, em nível introdutório, e a apresentação 

de aspectos teóricos sobre a educação de surdos. A justificativa dos docentes é que a disciplina 

tem uma carga horária baixa e, portanto, não é suficiente para aprender uma língua. Somado a 

isso, está a necessidade de preparar o futuro licenciando para atuar com os estudantes surdos 

no contexto educacional.  

Porque os alunos têm muita curiosidade em aprender Libras [...], e o que a gente diz? Que a Libras 

é uma língua! Não se aprende uma língua em um semestre. [...]. Então, o ensino de Libras é bem 

introdutório, básico. [...]. O objetivo é instrumentalizar esse futuro professor de aluno surdo, pra 

entender quem é esse aluno surdo, quem que é o surdo, que língua é essa que ele usa, etc. e trabalhar 

com metodologias de ensino de educação de surdos. (S4). 

Há uma preocupação dos professores de Libras em preparar o futuro professor para 

receber o estudante surdo em sala de aula, no que diz respeito aos aspectos históricos da 

educação de surdos,  metodologias de ensino, políticas educacionais, do ensino básico da língua 

de sinais.  

A abordagem de questões teóricas e o ensino de Libras ganha outro significado na 

disciplina de Libras. Um grupo de docentes, todos surdos, primam pelo ensino da língua de 

sinais como segunda língua e abordam conhecimentos teóricos a partir de leituras e atividades: 

Durante o semestre, nós trabalhamos muito a parte prática, os conhecimentos teóricos (as leituras) 

ficam para casa. Priorizamos a prática da língua de sinais em sala de aula, com diálogos... [...] temos 
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intérpretes, sim, porém, nas aulas de Libras como segunda língua – L2 – para ouvintes, não é 

necessário que eles fiquem. Nós, professores surdos daqui, não precisamos dos ILS em nossas aulas, 

porque ministramos diretamente em Libras e os alunos aprendem assim, vão tentando compreender, 

fazem um grande esforço porque têm de usar muito da visualidade, do canal visual por onde acessam 

as informações, fazem as devidas adequações. (S1). 

[...] tem um pouco de parte teórica, mas tem a parte de exposição, mais espontânea, em língua de 

sinais, que é quando eu me comunico com os alunos. E a teoria fica nas leituras que abordam 

questões de identidade surda e aspectos específicos que eles precisam conhecer, de cultura, 

comunidade e povo surdos e um pouco da história da educação de surdos [...]. (S10). 

O mais importante é a prática, os encontros e a interação com o outro. O enfoque é sempre sobre o 

curso, então sobre os sinais específicos para aqueles futuros profissionais e nada muito genérico ou 

fora disso, mas que estejam de acordo com a formação deles, ou seja, voltado para o vocabulário e 

que possa contribuir para o desenvolvimento dos alunos. (S5). 

As narrativas dos docentes demarcam foco no ensino da Libras. Os conhecimentos 

teóricos são desenvolvidos a partir de leituras, em caráter complementar, conforme reitera o 

Sujeito 6: 

Porque o objetivo de fato é a comunicação em Libras com os surdos, então o que tem a mais é esse 

complemento com a teoria sobre a cultura surda, sobre o sujeito surdo e a Libras. (S6). 

Nesse contexto, os professores de Libras promovem vivências com a língua de sinais, 

em que o ensino é realizado diretamente em Libras.  

[...] eu só comunico em Libras, aponto e dentro de sala de aula, os alunos não podem ficar 

conversando (oralizando). Porque se não tem contato visual, perde. (S7). 

Tal situação coloca os estudantes em imersão em um contexto de comunicação 

puramente visual, questão que causa estranhamento nos acadêmicos, conforme relatam os 

docentes.  

Então, nesse primeiro dia de aula, quando vou iniciar percebo que os alunos ficam surpresos, 

pensando como vão se comunicar comigo... Disfarço, deixo assim, até se acostumarem, porque é 

bem comum de isso acontecer mesmo. Então eu os cumprimento, sempre com simpatia, pergunto 

“tudo bem? tudo bem?” (fazendo “gesto” de positivo ou negativo), alguns retornam com um 

“joinha” e assim vou tentando essa aproximação, mais gestualmente. Com o passar das aulas, vão 

se familiarizando, porque no início tem aquele impacto de não conseguirem se comunicar nem 

responder. (S10). 

Então, os alunos percebem, sempre no primeiro dia de aula, eu chego e não falo nada, só em Libras.  

Eles ficam assustados, com medo. (S7). 

Os alunos chamam muitas vezes para perguntar algo [...]. então eu vou até eles e assim eles vão se 

acostumando, têm que lidar diretamente comigo, que sou a professora surda. (S2). 

O ensino de Libras como segunda língua, para esse grupo de docentes, é um elemento 

central da disciplina de Libras. Ainda que os estudantes demonstrem certo desconforto pelo 

contato direto com a Libras, os docentes utilizam estratégias para se comunicar com os 

acadêmicos e minimizar o susto inicial. A partir do ensino de Libras, promove-se o encontro 
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com a língua e a cultura das pessoas surdas. Essa atitude de valorização do espaço formal de 

ensino vai ao encontro do que alerta Gesser (2012): 

Para os professores surdos que venham a desempenhar a difícil tarefa de ensinar 

língua de sinais aos ouvintes, considerem, em especial, a relevância que os contextos 

formais de Libras possam ter para muitos deles, compreendendo inclusive que nem 

todos os alunos têm de imediato a oportunidade de uma troca intercultural com outros 

surdos para além das vivências experimentadas em sala de aula. (GESSER, 2012, p. 

90). 

O contato direto com a língua de sinais e o docente surdo, conforme relatado pelos 

docentes, causa certo desconforto nos estudantes ouvintes. No entanto, o estranhamento figura 

porta de entrada para o movimento de alteridade com as pessoas surdas. É por ela que os 

docentes mobilizam o conceito de cultura surda, seja no contato com o docente surdo na 

aprendizagem da Libras como segunda língua, seja nas leituras realizadas durante a disciplina. 

Um dos docentes argumenta que o seu lugar como docente surdo proporciona aos acadêmicos 

perceber os traços da cultura surda:  

Eu ensino Libras. Qual a minha relação com a cultura? Eu próprio mostro a cultura surda, Eu sou 

professor surdo. Dentro de sala de aula, os alunos vão percebendo o meu jeito, a diferença cultural. 

Se o professor é ouvinte, que estratégias usar? Já conheci alguns professores ouvintes que levaram 

pessoas surdas para falar em Libras, mas o professor ouvinte pode, em algumas aulas, trazer alguns 

amigos surdos, para interagir com os alunos para eles entenderem a diferença, entenderem a cultura, 

entenderem a identidade surda também. (S7). 

A cultura surda eu mesma mostro, como pessoa surda na interação com eles. Nesse contexto, o 

ensino da língua e a pessoa surda está misturado. (S9).  

Os docentes surdos destacam que, no contexto de ensino de Libras, promovem o 

encontro com a cultura surda, pois língua e cultura estão imbricadas. O contato nas aulas 

possibilita que os acadêmicos percebam as diferenças entre a cultura surda e a cultura ouvinte 

e a língua de sinais como elemento que constitui as identidades e cultura surda. Esse encontro 

também pode ser articulado por meio da promoção do encontro com surdos, em caso do docente 

ser ouvinte, conforme o Sujeito 7 aponta em sua narrativa. A respeito das formas pelas quais é 

possível apresentar a cultura surda em contexto de ensino de língua de sinais como segunda 

língua,  Wilcox e Wilcox (2005) consideram que a melhor maneira seria com o docente surdo. 

Entretanto, eles argumentam que essa tarefa também pode ser realizada por docentes ouvintes, 

a partir da promoção do encontro dos estudantes com pessoas surdas da comunidade. O 

incentivo do encontro com surdos, além do docente de Libras, é uma questão sinalizada por 

outros docentes: 

Eu já pedi uma vez, numa atividade, para que procurassem alguma pessoa surda e se apresentassem, 

dizendo que estavam aprendendo a língua, porque não adianta chegar já querendo sinalizar de uma 

vez, tem que avisar ao surdo que é aprendiz e que precisa fazer uma atividade a pedido de uma 
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professora... É bem legal esse contato que eles fazem, a comunicação flui e a gente percebe que eles 

realmente saem do contexto restrito a ouvintes e vão ao encontro dos surdos. (S10). 

Então, é importante também o contato com surdos fora, fazer cursos básicos extraclasse e se 

interessar, se esforçar. (S5). 

Então eu convido algum surdo aqui da comunidade para conversar com eles, né. Mais pro final do 

semestre, que eles já estão um pouco mais habituados com a língua de sinais. E, ou, agora a gente 

começou com a conversação em Libras. (S3). 

A disciplina de Libras, no contexto da formação de professor, é espaço de aprendizagem 

da língua de sinais, mas também de contato com o outro surdo. De olhá-lo sob uma outra 

perspectiva, de conhecer sua identidade e sua cultura. Segundo narrativas dos docentes surdos, 

proporciona-se aos acadêmicos uma imersão em ambiente linguístico e cultural das pessoas 

surdas.  

 Quando questionados sobre como a cultura surda compõe a prática pedagógica, os 

docentes apontam semelhanças no que se refere às formas de abordar a cultura surda na 

disciplina de Libras. De diferentes formas e sob diferentes perspectivas, os docentes utilizam 

atividades de cunho mais teórico para apresentar a cultura surda.  

Eu parto da base teórica, filosófica, exponho todo o conteúdo. Porque são oito tipos diferentes (de 

culturas), então eu faço os devidos recortes e divido os temas para os alunos pesquisarem e, depois, 

apresentarem para o grupo, quando fazemos um debate e trocas interessantes; eles mesmos percebem 

as diferenças entre a cultura surda e a ouvinte nesse momento. (S5). 

Eu sempre utilizo recursos como PowerPoint, com exemplos, imagens, alguns vídeos e textos. 

Sempre dou um tema para eles fazerem buscas, pesquisarem e apresentarem. Assim eles mostram o 

que descobriram, o que aprenderam, para o grande grupo, momento que fazemos também uma maior 

interação. (S6). 

De primeiro momento, é eu trabalhando a parte conceitual mesmo, né. Eu vou trabalhando, trazendo 

esses exemplos, de cultura. E eu trabalho filme. Também eu gosto muito de filme. Tem um filme 

muito antigo, você já deve conhecer. Meu nome é Jonas. (S8). 

Os docentes de Libras apresentam a cultura surda a partir do desenvolvimento de leituras 

e discussões, pelo viés de alguns referenciais teóricos da área. Os autores destacados por alguns 

docentes foram: Karin Strobel, Paddy Ladd, Gladis Perlin, Ronice Quadros. Tais autores 

discutem questões como cultura surda, artefatos culturais (STROBEL, 2009), identidades 

surdas, diferença e diversidades surdas, ouvintismo, movimento surdo (PERLIN, 2015; 

PERLIN; REIS, 2012), cultura surda, bilinguismo e educação de surdos (QUADROS, 1997, 

2015) cultura surda e estudos surdos (LADD, 2005, 2013).   

Quando eu trabalho a cultura surda, a identidade surda em sala de aula, a gente discute muito, a 

gente lê, fica no campo das ideias. E ai eu costumo sempre tentar trazer surdos para a sala de aula. 

Então eu convido geralmente professores surdos para dar uma palestra, dar uma oficina. (S4). 

Eles não estão acostumados à cultura surda, mas sim à ouvinte. Quando chegam para a aula no curso 

e recebem as leituras iniciais de textos e livros sobre a cultura surda, sentem algumas dificuldades, 
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porque é um desafio para eles. Realizam algumas atividades que os levam a fazer contato com surdos 

com a finalidade de conhecerem como são esses costumes, como se sentem e, por exemplo, como 

utilizam sinais luminosos etc., dentro da cultura. Também tem os aspectos da visualidade, que eles 

buscam entender contatando surdos ou suas famílias, para entenderem como se dá, ou não, a 

comunicação entre os familiares. (S1). 

 A relação dos aspectos teóricos e o contato com as pessoas surdas é um movimento que 

os docentes procuram desenvolver a fim de que os acadêmicos consigam compreender o 

significado da cultura surda no contato direto com os surdos e, nesse contato, possam fazer uso 

dos conhecimentos de língua de sinais.  

No que diz respeito à relação ensino de Libras e cultura surda, alguns docentes destacam 

que o ensino da língua é articulado com a cultura, pois concebem que língua e cultura são duas 

coisas que andam de mãos dadas.  

Então, relação entre língua e cultura, elas nunca estão separadas, elas sempre estão juntas. Qualquer 

língua, tu vai para um pais, sabe inglês, mas quando chega lá tem dificuldade, a cultura é diferente. 

Quando vai ensinar Libras, junto, de forma implícita, já está ensinando junto a cultura. Precisa 

entender que aluno não é só aprender sinais. Também porque, exemplo, a Libras está num contexto 

cultural também. É muito difícil separar, as duas estão sempre juntas. (S7). 

Quando eu estou ensinando a língua a gente tenta ensinar de uma maneira contextualizada, né. E 

que apareça a cultura surda, senão...enfim, língua e cultura vão estar sempre uma coisa junto da 

outra. Então não é ensino, por exemplo, de lista de sinais, né. Isso não funciona em língua nenhuma. 

Todo mundo que estuda é metodologia de ensino de segunda língua sabe que isso não funciona. 

(S3). 

O ensino de Libras, conforme indicaram os docentes, não deve acontecer de forma 

descolada da cultura. É preciso superar o ensino de listas de sinais que, por muito tempo, pautou 

as práticas de ensino de Libras. Nesse viés, a língua é compreendida como forma de expressão 

de um povo e uma cultura e, portanto, precisam ser protagonistas no ensino da língua. A 

compreensão dos docentes aproxima-se de discussões sobre a relação cultura e ensino de língua, 

no campo das línguas estrangeiras. Hanna (2013) esclarece que: 

Ao se considerar que a língua é um dos principais meios que o indivíduo tem para 

expressar a maneira como ele vê o mundo e, desse modo, exercer as interações sociais, 

entende-se, então, a conexão língua-cultura e sua importância no aprendizado. 

Justifica-se, ao mesmo tempo que os aspectos formais e informais da cultura surda 

devem fazer parte das estratégias de ensino da língua-alvo. (HANNA, 2013, p. 8). 

É possível observar que, embora alguns docentes de Libras não demarquem sua 

concepção de ensino de línguas, ao narrarem suas práticas demonstram preocupação em 

promover o ensino de Libras de modo contextualizado. Além disso, procuram fazer referência 

à cultura surda como um modo de experienciar o mundo, marcado por artefatos culturais, pela 

visualidade, pelas produções e pelas construções da comunidade surda. Na relação com a 
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cultura ouvinte, os docentes procuram demarcar a diferença entre os dois mundos: do ouvinte 

e do surdo.  

A cultura surda é importante, certo? As culturas surda e ouvintes são diferentes, são dois pontos de 

vistas diferentes aí. A cultura surda envolve mais o sentir e a visualidade, por conta desse contato 

entre os surdos e com a Língua de Sinais e todo seu aspecto visual. (S1). 

Eles percebem as diferenças entre os dois mundos e as relações entre eles, que existem as diferentes 

identidades dentro dessa cultura, como que acontecem os encontros nas comunidades, como refletem 

as questões da fluência na língua e a influência das famílias sobre essas identidades, enfim. (S5). 

A cultura surda é referida por todos os docentes como um elemento importante no 

contexto da disciplina de Libras. Ainda que sejam diferentes as formas como conduzem as 

discussões e as relações no contexto prático de ensino, a maioria deles pauta seu discurso na 

concepção posta pelos estudos surdos. A definição de uma autora surda retrata a forma como 

os docentes surdos enunciam a cultura surda: 

[...] o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível 

e habitável ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para a 

definição das identidades surdas e das “almas” das comunidades surdas. Isto significa 

que abrange a língua, as idéias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. 

(STROBEL, 2009, p. 27). 

A prática pedagógica na disciplina de Libras consiste lócus de apresentação e de 

problematização da cultura surda, que, segundo apontam os professores, quase sempre resulta 

em questões positivas, em que os acadêmicos conseguem aceitar a existência de uma cultura 

surda. Segundo os relatos, são poucas as resistências. Em um primeiro momento, os acadêmicos 

demonstram espanto, principalmente por desconhecimento da comunidade surda, mas, após o 

contato com a língua, com o surdo e a cultura surda, a grande maioria passa a posicionar-se de 

forma positiva. O relato de um dos docentes apresenta, em minúcias, o processo relatado por 

docentes de Libras e vivido pelos acadêmicos ouvintes.  

Os alunos desconhecem que exista a cultura surda, eles realmente não sabem disso. Sempre que eu 

apresento a eles pela primeira vez o assunto eles acham estranho, ficam surpresos. Mostro a eles as 

diferentes formas da cultura surda se apresentar, em diversos espaços, nas associações, através da 

poesia e de publicações, das artes... Também tem os costumes da comunidade surda, coisas que 

realmente eles nunca imaginaram antes. É como se fosse uma porta, chaveada, com uma placa na 

entrada dizendo “Surdos” e daí você pensa “Ah, ok... Surdos! Sei, sei!”, mas que, ao ser aberta, traz 

uma vastidão de informações novas e impactantes. Engraçado, porque parece que existe um grupo 

de pessoas, secreto, cerrado, mas que precisa se abrir para o mundo e propagar suas informações. 

Os alunos ficam impressionados, porque não estão familiarizados com tudo isso. (S6). 

O discurso do docente de Libras expõe que há um grande desconhecimento no contexto 

da formação de professores do que são as pessoas surdas, sua língua, sua cultura. Destaca haver 

na sociedade uma invisibilidade das pessoas surdas. Diante disso, a disciplina de Libras 

consiste, para os acadêmicos ouvintes, uma porta de acesso ao mundo dos surdos e da língua 
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de sinais. Eles chegam em frente a essa porta carregados de concepções e estereótipos das 

pessoas surdas, pautados em discursos que narram a surdez sob a perspectiva patológica. Diante 

disso, os docentes concebem como seu papel abrir essa porta e proporcionar o acesso à língua 

e à cultura das pessoas surdas. Essa é uma preocupação que emerge nas narrativas de todos os 

docentes. No entanto, as chaves utilizadas por eles são diferentes. Desse modo, os campos de 

saber a partir dos quais promovem a discussão da cultura surda não são compartilhados por 

todos. 

Ao discorrer sobre cultura surda, de forma expressiva, os docentes articulam seus 

discursos ao campo dos estudos surdos. Procuram destacar a diferença surda, a visualidade, a 

língua, as identidades surdas, as produções e as relações, para narrar a cultura surda. A noção 

de cultura articulada em estreita relação à noção de sujeito surdo. “Quem é o sujeito surdo?” 

Um dos docentes entrevistados24 conduz seu discurso por outra perspectiva, no qual tensiona a 

cultura surda na relação com a cultura da comunidade ouvinte:  

Mas que é uma coisa que eles têm que ter claro, a cultura do surdo. E,  assim, eu questiono também 

eles é, culturalmente o surdo vai seguir qual cultura? Hã?!  fica aquele. Que, se eu te perguntar qual 

é a tua cultura? Você vive em que país?  Qual é a cultura? Ah, minha cultura é brasileira. Gosto 

disso, gosto daquilo. Tá, e a cultura do surdo, é de Marte? Da onde que é? Saturno? Plutão? Neh. -

Ah, Brasil, né professora. -Brasileira, né. Ah, isso que eu quero chegar, e daí dali neh.  É a nossa 

cultura. Eles são brasileiros, eles conhecem as nossas músicas,  assistem às nossas novelas,  eles vão 

ao nosso cinema, ao no nosso teatro. Né,  então gostam das mesmas comidas que a gente. Então 

assim, essa é a cultura deles, neh. Eles recebem as informações, eles recebem de uma forma 

diferente, sim, linguisticamente de uma forma diferente, mas a cultura é do nosso país. (S8). 

Ao explicar o modo como discute a cultura surda, com os acadêmicos das licenciaturas, 

o docente refere-se a ela em relação à cultura da comunidade ouvinte. “É a nossa cultura. Eles 

são brasileiros, né. Então gostam das mesmas comidas que a gente”.  A partir da fala do Sujeito 

8, é possível pensar sobre a concepção de cultura e o cruzamento cultural que marca a realidade 

e as identidades da comunidade surda. O docente evoca a ideia de cultura aliada à noção de 

costumes, território, espaço geográfico. Nesse campo discursivo, o surdo  é narrado como um 

sujeito que pertence à cultura nacional. Sobre a relação da cultura nacional e a construção de 

identidades, Hall (2019, p. 35-36) nos alerta que “[...] não importa quão diferentes seus 

membros possam ser em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-

los numa identidade cultural, para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande 

família nacional”. O autor chama atenção que a cultura nacional implica muito mais do que 

movimento de unificação e representação simbólica. Ela é “estrutura de poder cultural” que 

 
24 Embora seja um posicionamento assumido por apenas um dos sujeitos, optamos por apresentá-lo por considerar 

que o espaço da disciplina de Libras figura campo de discussão da cultura surda sob diferentes perspectivas. Nesse 

sentido, interessa-nos demarcar as diferentes concepções de cultura surda que circulam nesse contexto. 



 

 

137 

 

constitui um “[...] dispositivo discursivo que representa a diferença como unidade ou 

identidade” (HALL, 2019, p. 36). Se, por um lado, a comunidade surda reafirma sua cultura; 

por outro, pelas lentes da maioria ouvinte, os surdos são narrados dentro dos limites da cultura 

nacional. Pensar sobre tais limites remete à discussão desse cruzamento cultural em relação à 

nacionalidade majoritária em que vivem e no modo como constituem as diferentes identidades 

surdas. No contexto brasileiro, implica negociações que envolvem não só a cultura e a 

identidade surda, mas principalmente a língua. A discussão sobre a condição linguística das 

pessoas surdas tem protagonizado no campo dos estudos surdos. Segundo Perlin, a referência à 

situação do surdo como sujeito bicultural e bilíngue, “mantém o surdo pelo meio”, em que se 

admite a diversidade, mas não a diferença sura. A respeito disso, a autora surda argumenta:  

Entra aqui o esforço de universalizar o surdo, inclusive usando-se como artifício a 

integração pela qual se admite a diversidade, não, porém, a diferença. A cultura surda 

como diferença se constitui numa atividade criadora. Símbolos e práticas jamais 

conseguidos, jamais aproximados da cultura ouvinte. Ela é disciplinada por uma 

forma de ação e atuação visual e não auditiva. (PERLIN, 2015, p. 56). 

A autora surda demarca a cultura surda como lugar em que o surdo é produtor de práticas 

destacando a não relação com a cultura ouvinte.  Em aproximação com a perspectiva da autora, 

os docentes de Libras procuram destacar a diferença linguística e apresentar as produções 

surdas e o modo surdo de se relacionar com o mundo.  Nesse movimento, colocam em pauta a 

relação língua e cultura, em que língua constitui um dos elementos pelo qual os sujeitos 

constituem as identidades e sua cultura. Além disso, preocupam-se em apresentar quem é o 

sujeito surdo, que significações ele tece em torno da sua cultura. Colocam em questão que a 

cultura não se define somente pela língua, mas também pela forma dos sujeitos experienciarem, 

interagirem e significarem suas vivências e o mundo.  

As narrativas de alguns docentes marcam a disciplina de Libras como possibilidade de 

produzir outros efeitos discursivos sobre o surdo, sua educação e sua cultura, como campo de 

impressão e apresentação do universo surdo. Ademais, como lugar de luta pela comunidade 

surda, no qual os professores problematizam sobre a composição da disciplina de Libras, as 

limitações de carga horária e suas implicações no ensino de Libras como segunda Língua.  

Chegamos, assim, ao final do percurso pela tríade discursiva no qual tratamos cada 

estrato, seus enunciados, na particularidade do seu domínio. Essa trajetória foi importante e 

necessária para que fosse possível relacioná-los e tensionarmos os discursos que neles e por 

eles circulam, movimento que procuramos realizar no próximo capítulo. 
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7A CULTURA SURDA E A DISCIPLINA DE LIBRAS: TENSIONANDO DISCURSOS 

PRODUZIDOS NO CAMPO POLÍTICO, ACADÊMICO E DA PRÁTICA DOCENTE 

Seguindo o fio que conduziu o percurso da pesquisa, debruçamo-nos sobre três esferas 

discursivas em sentido de olhar para os enunciados sobre cultura surda no contexto das 

produções acadêmicas, das políticas educacionais e da prática docente. Ao tensionarmos os 

ditos no que denominamos de estratos discursivos, percebemos que há enunciados que se 

repetem, se reforçam e dão emergência a diferentes discursos no campo do ensino de Libras. 

Assim sendo, neste capítulo, fazemos um movimento de olhar para os enunciados dos três 

regimes discursivos, para sua regularidade, e, a partir deles, discutirmos as abordagens da 

cultura surda no ensino de Libras em cursos de licenciatura.  

 No percurso da tríade discursiva, percebemos que o surdo e sua cultura são narrados a 

partir de dois posicionamentos distintos. Um discurso refere-se ao surdo como um sujeito 

marcado pela deficiência, como um corpo a ser normalizado e incluído na sociedade. Como um 

sujeito que vive pelo meio, culturalmente dependente da cultura ouvinte.  O outro narra o surdo 

pela diferença linguística e cultural; por conseguinte, a surdez como traço de identidade. O 

surdo como sujeito que celebra o encontro surdo-surdo, que compartilha uma experiência visual 

e linguística e sobre ela reafirma sua identidade cultural. Os dois blocos discursivos operam em 

diferentes sentidos nos três estratos, a partir de determinados campos do conhecimento. 

Colocam em jogo significações sobre o surdo que estão relacionadas às relações de poder que 

operam nos diferentes regimes discursivos. 

 Na esfera política, as discussões sobre a língua de sinais e educação de surdos marcam 

a presença surda ora como protagonista, ora como coadjuvante. Na tramitação do Projeto de 

Lei No 131/1996, a participação da comunidade surda ocorreu por contatos dos surdos com 

parlamentares em sentido de demarcar sua diferença linguística e cultural e obter apoio na 

proposição do Projeto e sua aprovação. Contudo, os surdos não participaram dos debates, não 

tiveram “lugar de fala”. Assim, a Libras foi reconhecida em meio a um imperialismo do discurso 

ouvinte.. Nas discussões sobre o Decreto No 5.626/2005, a SEESP pareceu operar com a 

representatividade surda, por meio da FENEIS para legitimar as discussões sobre ensino de 

Libras com vistas à inclusão dos alunos surdos no contexto regular. A FENEIS teve participação 

regulada, visto que a sistematização da minuta estava sob a responsabilidade da SEESP. Vários 

elementos propostos pelas entidades representativas dos surdos não entraram na pauta da 

minuta. É nesse viés que o Decreto No 5.626/2005 é publicado em sentido de garantir a 

aquisição da Língua de Sinais como primeira língua, marcando o surdo na sua cultura, mas 
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articulando toda uma proposta de educação bilíngue com a perspectiva do AEE. Ao mesmo 

tempo que a comunidade surda comemorava o reconhecimento da sua língua, da sua cultura e 

a inserção da disciplina de Libras no Ensino Superior, a SEESP articulava uma política de 

Educação Inclusiva e se posicionava como avessa à ideia de existir uma cultura surda e da 

proposta de escolas de surdos.  

O estrato político revela uma polarização discursiva sobre a educação de surdos, 

prevalecendo a lógica da representação do ouvinte sobre o surdo e a educação de surdos, tendo 

como seu maior articulador a SEESP/MEC. A respeito dessa configuração posta no cenário das 

políticas educacionais, Thoma (2016), ao problematizar os discursos sobre as políticas 

educacionais e linguísticas para surdos, alerta que: 

Os discursos que circulam no MEC, compreendem a surdez como uma deficiência e 

apontam a educação inclusiva como um direito alienável. Nesse caso, o surdo deve 

ser incluído na escola comum por meio de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) no contraturno, tendo a presença de intérprete de língua de sinais em sala de 

aula. A língua de sinais, por sua vez, é compreendida como um recurso de 

acessibilidade, já que, na lógica da inclusão escolar, a surdez é uma deficiência 

sensorial e os surdos não produzem cultura. (THOMA, 2016, p. 761). 

O discurso do surdo não penetra na discussão sobre a composição das políticas, sobre a 

educação de surdos e o ensino de Libras no Ensino Superior. Embora o texto do Decreto No 

5.626/2005 referencie a cultura surda, o discurso do governo sequer reconhece que os surdos 

tenham uma cultura. É nesse cenário de imperialismo do discurso “etnocêntrico ouvintista” 

(STROBEL, 2012) que a disciplina de Libras entra para o currículo de professores. A Libras, 

nessa perspectiva, é inserida no Ensino Superior sem diretrizes sobre sua composição, sua 

organização, ficando a cargo de cada instituição pensar a proposta, a carga horária, a relação 

dentro das propostas de cada curso.  

 Consideramos os discursos do campo político e as relações que operam no interior das 

negociações e das lutas dos surdos elementos-chave para pensarmos nas implicações tanto sobre 

a configuração da disciplina de Libras quanto nas abordagens da cultura surda no ensino de 

Libras na formação de professores. Para pensarmos nesses dois pontos, elencamos algumas 

questões como guia: Por que a disciplina de Libras entra para o currículo sem diretrizes e 

orientações? O que significa os surdos serem convidados a participar das discussões sobre a 

composição do Decreto No 5.626/2005, sendo citados como referência no ensino de Libras, mas 

as sugestões feitas por eles não entram na ordem do discurso da Lei No 10.436/2002? Que 

efeitos se pretende com o reconhecimento da Libras e o silenciamento da cultura dessa língua 

no contexto político? É a partir dessas perguntas, ou melhor, por elas, que seguimos olhando 

para os discursos do estrato político em relação aos outros dois estratos. Iniciamos, por ele, por 
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considerarmos que ele é central para entendermos como a disciplina de Libras e o ensino de 

Libras tornam-se objetos de discussão nas pesquisas acadêmicas e como se configura no 

contexto da prática de ensino.  

 No domínio político, a partir de negociações e jogos de força, desenha-se uma proposta 

para a disciplina de Libras para atender à perspectiva da Educação Inclusiva. Poucos elementos 

propostos pela comunidade surda entram em pauta. O discurso das políticas pela perspectiva da 

Educação Especial é produtivo em sentido de deixar fios soltos sobre a inserção de Libras para 

criar campo de possibilidade para que sua configuração a reduzisse a um ensino aligeirado nos 

cursos. A forma compactada da disciplina facilitaria sua inserção nos cursos e, também, 

garantiria um ensino básico, suficiente para preparar o professor para a inclusão de surdos e 

insuficiente na promoção de ensino de Libras como segunda língua e o acesso à cultura surda. 

Esse discurso sobre o ensino de Libras tem implicações e efeitos no domínio prático de ensino 

de Libras.  

Os enunciados dos docentes indicam que a disciplina de Libras tem baixa carga horária 

e pouco se articula com as demais disciplinas do currículo e com a proposta do curso. Ela entra 

por imposição de lei e, no contexto de alguns cursos de licenciatura, acaba marginalizada na 

esfera do currículo. Essa questão reflete na proposta de ensino de Libras na disciplina. Alguns 

docentes colocam que, diante de uma carga horária reduzida e das políticas de Educação 

Inclusiva, é preciso, mesmo que minimamente, preparar o futuro professor para atuar nesse 

contexto. 

Acho que a disciplina de Libras tem que ter um papel de formação de docente mesmo, né. De 

formação de professores, de instrumentalizar minimamente esses professores pra poder receber um 

aluno surdo em sala de aula, né. Recebendo em condições mínimas assim. (S3). 

Esse enunciado também circula no contexto das produções acadêmicas quando os ditos 

dos pesquisadores se referem ao papel da disciplina de Libras. 

É nesse emaranhado de relações e de posicionamentos distintos que destacamos o 

papel do professor. Acreditamos ser esse um dos profissionais que se bem informado 

e bem formado poderá contribuir de forma significativa no processo escolar inclusivo. 

[...]. Percebemos a necessidade de proporcionar ao futuro professor o contato com a 

singularidade da constituição do sujeito surdo, respeitando-o para que se possa, enfim, 

aprofundar o debate acerca da inclusão e do respeito às diferenças. (FORCADELL, 

2017, p. 167). 

 Sobre isso é possível observar que o apagamento do discurso da representatividade 

surda no campo político e o silenciamento da cultura surda na discussão do ensino de Libras 

operaram em sentido de reafirmar o discurso da política de Educação Inclusiva, no qual a 

disciplina de Libras figura estratégia e dispositivo que coloca em funcionamento a maquinaria 
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da escola inclusiva como imperativo na educação de surdos. Na formação de professores, além 

de assumir um formato de pouca carga horária, tal perspectiva implica a redução do ensino de 

Libras a uma formação compacta e aligeirada. Basta conhecer quem é esse aluno, o que é sua 

língua e sua cultura para estar minimamente preparado para a inclusão do estudante surdo. O 

foco fica nas práticas da Educação Especial, munir o acadêmico de conhecimentos básicos da 

Libras e da educação de surdos para receber o estudante surdo na sala regular. Nessa lógica, a 

disciplina de Libras, no contexto de algumas instituições, é produzida na ordem da informação, 

e a proposta no currículo na formação de professores fica reduzida ao ensino aligeirado que se 

configura em três perspectivas:  ensino de aspectos introdutórios da língua de sinais;  ensino de 

conteúdos teóricos de educação de surdos; e ensino prático da língua e ensino teórico.  

Nesse contexto, é preciso ponderarmos o lugar do currículo como prática de 

significação, que produz sentidos sobre a cultura surda e o sujeito surdo. O modo como a língua 

de sinais, o surdo e a cultura surda são nomeados no contexto do currículo da formação de 

professores, pela disciplina de Libras, remete a significações e implicações em outros regimes 

discursivos. Pensar os discursos no contexto político em relação ao contexto prático de ensino 

de Libras e suas implicações no currículo na formação de professores é tensionarmos relações 

de poder-saber que operam sentidos sobre o ensino de Libras e a cultura surda.   

 A lógica da Educação Inclusiva que marcou a entrada da disciplina de Libras nos 

currículos é um enunciado que ganha sentido nas produções acadêmicas. A configuração de 

uma parcela significativa das produções se ocupa em detalhar aspectos da implementação da 

disciplina de Libras, sua inserção no currículo e as práticas de ensino com vistas a preparar o 

professor inclusivo. As discussões sobre o ensino de Libras e/ou a disciplina de Libras são 

pautadas pelo discurso da surdez como uma deficiência e, como as demais, deve estar na norma 

da Educação Inclusiva. 

Concluímos afirmando há necessidade de uma análise mais intensa a respeito da 

formação do professor para a educação de surdos nos cursos de Pedagogia visando 

uma formação sólida além de fortalecer a estreita relação entre teoria e prática. O 

pedagogo em formação deve considerar a cultura surda, sua diferença e o contexto 

social do aluno surdo para que o processo de inclusão seja bem conduzido. 

(LEITE, 2016, p. 115, grifos nossos). 

[...] nesse momento que pude perceber que a inclusão era muito mais do que, 

simplesmente, colocar os alunos com deficiência ou com necessidades educativas 

específicas nas salas de aula, juntos com outros alunos que não apresentavam tais 

necessidades. Entendi, então, que eu teria que dar voz aos apelos dos surdos que 

sinalizavam pela valorização de suas identidades, cultura e língua, ajudá-los a 

descobrirem suas potencialidades, manifestar seus pensamentos e opiniões, e 

incentivá-los na relação com os ouvintes. (FORCADELL, 2017, p. 17). 
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Todo um campo de produções se ocupa da disciplina de Libras e seu ensino como objeto 

e sobre eles imprime significações que tensionam o olhar sobre a surdez pela diversidade e não 

pela diferença.  

[...] este estudo dedicou uma seção inteira sobre a formação dos professores, trazendo 

orientações básicas para sua prática docente nas salas de aula regular inclusiva para 

surdos. Percebemos a necessidade de proporcionar ao futuro professor o contato com 

a singularidade da constituição do sujeito surdo, respeitando-o para que se possa, 

enfim, aprofundar o debate acerca da inclusão e do respeito às diferenças. 

(FORCADELL, 2017, p. 167). 

Nessa perspectiva, admite-se a língua de sinais, a cultura e a identidade surda, mas como 

uma diversidade a ser incorporada ao discurso da norma, que compõe o processo de hospedar 

o surdo no discurso da normalidade. Para Skliar (1999, p. 21), “[...] o discurso da deficiência 

tende a mascarar a questão política da diferença, nesse discurso a diferença passa a ser definida 

como diversidade que é entendida sempre como a/s variante/s aceitáveis e responsáveis do 

projeto hegemônico da normalidade”. Nessa vertente, os enunciados que as pesquisas fazem 

circular marcam a cultura surda como um elemento secundário que compõe uma parcela 

pequena das pesquisas. O foco é a discussão sobre a disciplina e o ensino da Língua de Sinais 

como potencializadoras de uma formação inicial que instrumentalize para a atuação em 

processos de inclusão.  

 Nos estratos político e acadêmico, discursos pautados na lógica da Educação Inclusiva 

têm operado sentidos no campo da disciplina de Libras e no ensino de Libras. No contexto das 

narrativas dos docentes, percebemos que o discurso imperativo da inclusão produz 

significações no currículo dos cursos e tem efeitos no papel da disciplina de Libras na formação 

de professores. O lugar da disciplina de Libras no currículo das licenciaturas, no que diz respeito 

à relação com o projeto do curso e à composição da sua proposta de ensino, é marcado por 

negociações e tensões. Alguns docentes relatam situações de conflito e de luta que sinalizam 

suas investidas para modificar a proposta da disciplina e alterar sua configuração no currículo 

dos cursos. Geralmente em caráter solitário, tem exclusividade quanto à organização do ensino 

de Libras, ao mesmo tempo que fica a parte de decisões que implicam a organização da ementa, 

definição de carga horária, relação com as demais disciplinas do currículo e com o Projeto do 

Curso. Nesse contexto, o currículo é arena de disputa, é prática que produz significação. O 

currículo é relação social, é produzido nas relações sociais e, também, as produz. O currículo é 

também relação de poder. Silva argumenta que: 

Há um vínculo estreito e inseparável entre significação e relações de poder. Significar, 

em última análise, é fazer valer significados particulares, próprios de um grupo social, 

sobre os significados de outros grupos, o que pressupõe um gradiente, um diferencial 
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de poder entre eles. Na verdade, esse diferencial de poder não é inteiramente externo 

ao processo de significação: as relações de poder são, elas próprias, ao menos em 

parte, o resultado de práticas de significação. (SILVA, 2010, p. 23). 

As relações de poder, ao mesmo tempo que dão condições para a produção de 

significação, são também efeitos de significação. Nesse sentido, é possível pensar que as 

relações de poder que disputam em torno da disciplina de Libras no currículo da formação de 

professores são efeitos da significação do surdo, da cultura surda e do ensino de Libras, que 

circulam no campo político. As relações de poder que operam no campo político, em que a 

comunidade surda fica a parte das discussões sobre o ensino de Libras, tem efeitos de verdade 

no campo do currículo das licenciaturas. A prática do docente de Libras, conforme enunciam 

alguns docentes, fica reduzida ao ensino da Libras, sem adentrar discussões colegiadas sobre o 

currículo e o lugar da ementa de Libras no contexto dos cursos.   

 Nos três estratos discursivos, enunciados ecoam em sentido de legitimar o campo 

discursivo da Educação Inclusiva, que operam a partir de diferentes campos do saber para 

legitimar a disciplina de Libras como lócus de formação do professor inclusivo. Nesse jogo de 

significações, a cultura surda é um elemento silenciado, ou, na melhor das hipóteses, funciona 

junto à língua de sinais como um operador que facilita o conhecimento do sujeito surdo. Na 

disciplina de Libras, ela ganha um tom mais teórico, em caráter informacional, que pretende 

munir o futuro professor de conhecimentos sobre quem é o sujeito surdo para que ele possa 

melhor incluí-lo no contexto da escola regular.  

 Todavia, o discurso da Educação Especial não figura no contexto da disciplina de Libras 

como o único campo de significação sobre a cultura surda e o ensino de Libras. Nos três regimes 

discursivos enunciados, demarcamos um outro polo discursivo: da significação da surdez como 

uma diferença linguística e cultural. Um discurso que é emergente na tríade discursiva, mas que 

figura campo de possibilidade para novos sentidos para a disciplina de Libras e a educação de 

surdos. No campo político e das pesquisas, é pouco expressivo, mas, na prática docente, ocupa 

lugar legítimo para significar a surdez, a língua de sinais, a cultura surda e a educação de surdos.  

 A Libras entra para discussão no campo político via movimento e luta da comunidade 

surda. No Brasil, desde a década de 1980, pesquisas sobre a língua de sinais começam a ser 

produzidas em sentido de legitimar seu status linguístico. No contexto da comunidade surda, 

os surdos começavam a narrar-se como produtores e sujeitos de uma cultura surda. É sob essa 

bandeira que o discurso dos surdos, operando com campos da linguística, antropologia, estudos 

culturais, adentra o campo de negociação política reivindicando o reconhecimento da Libras. 

No regime jurídico-político, o discurso das pessoas surdas não ocupa lugar legítimo de discurso. 
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O surdo, sua língua e sua educação entram para discussão, mas quem articulou e representou 

os surdos, no contexto das políticas educacionais, foi a Secretaria de Educação Especial. As 

relações e as negociações nesse campo indicam que o discurso da Educação Especial se articula 

ao movimento surdo para o reconhecimento da Libras e sua inserção na formação de 

professores, mas incorpora-o reduzindo na diversidade.  Essa questão remete à afirmação de 

Bhabha (1992, p. 191), ao citar Foucault: “[...] as relações de saber e poder no aparato são 

sempre uma resposta estratégica a uma necessidade urgente num dado momento histórico”. Ao 

demarcar o sujeito surdo  no grupo de todos os deficientes, a Educação Especial opera com 

estratégias e técnicas de atendimento educacional especializado para garantir a inclusão no 

contexto regular de ensino.  

 O imperativo da representação ouvinte no contexto da educação de surdos não 

enfraquece o movimento da comunidade surda. No campo político, mesmo após a 

regulamentação da Lei de Libras (Lei Nº 10.436/2002), as lutas continuam em resistência ao 

fechamento das escolas de surdos e ao direito à educação bilíngue. O movimento político 

fortalece as ações da comunidade surda, principalmente sua articulação com os estudos surdos, 

o que implica no fortalecimento de produções surdas (arte, literatura), no crescimento de 

produções que discutem a surdez pela perspectiva dos estudos culturais e problematizam as 

representações hegemônicas ouvintistas sobre o surdo. Nesse movimento, questionamos a 

Educação Especial como lugar de discussão sobre a educação de surdos. 

 O discurso da comunidade surda, no contexto político, que produz a surdez como uma 

marca cultural, um modo de vida, embora não entre para a norma jurídica, produz efeitos em 

diferentes regimes discursivos. No estrato das produções, alguns estudos, sob a perspectiva dos 

estudos surdos e estudos culturais, têm problematizado as práticas da educação inclusiva na 

educação de surdos, bem como têm indagado sobre as significações do ensino de Libras no 

contexto da formação de professores.  

Na esteira das teorizações pós-estruturalistas, é possível pensarmos em um duplo 

movimento provocado pela inclusão da disciplina de Libras nos currículos das 

instituições de Ensino Superior. Duplo movimento porque, ao mesmo tempo em que 

a inclusão da Libras promove a visibilidade linguística às diferenças surdas, por outro 

lado possibilita o agenciamento de um discurso inclusivo onde todos devem estar 

inseridos em diferentes níveis de participação e conforme a lógica de mercado 

(LUNARDI-LAZZARIN; MORAIS, 2015, p. 150). 

[...] a inserção da disciplina de Libras em cursos que formam professores no Brasil 

tem como efeito discursivo a constituição do professor inclusivo e do aluno surdo 

bilíngue-incluído. Desse modo, a inserção desta disciplina nos cursos de licenciatura 

configura-se como condição de possibilidade para a formação de subjetividades 

articuladas e necessárias à racionalidade política neoliberal e inclusiva. (SANTOS, 

2016, p. 222). 
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No estrato das produções acadêmicas, a inserção da disciplina de Libras e o seu ensino  

na formação de professores são analisados pela óptica pós-estruturalista. Os estudos denunciam 

que ela figura estratégica de produção de sentidos em conformidade à lógica da educação 

inclusiva. A partir desses e outros ditos que circulam nas pesquisas, é possível considerarmos 

que o domínio das produções acadêmicas é palco do discurso da surdez pela perspectiva socio-

antropológica. A política de educação inclusiva começa a ser problematizada e questões 

relacionadas à cultura surda e identidades ganham força na discussão sobre educação de surdos. 

Esse enunciado está em consonância aos ditos dos professores, ou melhor, àquilo que não dizem 

quando questionados sobre a disciplina de Libras. No contexto da prática de ensino, os discursos 

de uma parcela expressiva dos professores não fazem referência ao contexto inclusivo. Alguns 

reportam à ideia de preparar o futuro professor bilíngue. Outros se reportam ao ensino da língua 

como campo de apresentar uma imersão linguística e cultural para os acadêmicos. Nesse 

contexto, a cultura surda é referida como protagonista, por professores surdos e ouvintes. O 

surdo ocupa lugar legítimo para marcar sua diferença linguística e cultural no processo de 

ensino de Libras como segunda língua, mas também nas discussões mais teóricas promovidas 

na disciplina de Libras para tratar de cultura e de identidade surda.  

 Ao colocarmos os enunciados dos três estratos discursivos em suspenso em sentido de 

aproximá-los e relacioná-los, para discutirmos as abordagens da cultura surda no ensino de 

Libras, percebemos que a disciplina de Libras figura arena de disputa entre dois discursos sobre 

o sujeito surdo. Esses discursos são produzidos e operam a partir de variados campos do saber 

e produzem diferentes efeitos discursivos no contexto da formação de professores. O discurso 

que opera na lógica da Educação Especial coloca em funcionamento a política da educação 

inclusiva. No contexto de ensino de Libras, empregam-se esforços em preparar o professor para 

a educação bilíngue do estudante surdo no contexto regular de ensino. Nesse jogo, a língua de 

sinais ora é reafirmada no seu status linguístico, ora é tomada como instrumento pedagógico 

para viabilizar a inclusão do estudante surdo.  

A cultura surda é significada a partir da relação com/na cultura ouvinte, ganhando um 

status de subcultura e, também, como marca da diversidade surda e que, portanto, precisa estar 

no combo de informações a ser teorizado sobre o sujeito surdo. O discurso da lógica surda 

problematiza a formação do professor inclusivo e coloca em pauta a formação do professor 

bilíngue. A prática de ensino busca dar prioridade ao ensino de Libras em articulação com a 

cultura surda. Valoriza-se o encontro com o surdo e o contato com as produções da comunidade 
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surda. A cultura é protagonista, seja na relação com o ensino de Libras, seja nas discussões de 

ordem teórica. É a partir dela que se apresenta o universo dos surdos aos acadêmicos ouvintes.  
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8 PARA FINALIZAR... 

A crítica não deve ser a premissa de um raciocínio que se 

concluiria por: eis aqui, portanto, o que lhes resta fazer. Ela 

deve ser um instrumento para aqueles que lutam, resistem e 

não querem mais as coisas como estão.  

(FOUCAULT, 2006, p. 349) 

 

 Ao final do percurso da pesquisa, é preciso considerarmos os percursos que motivaram 

a constituição do objeto de pesquisa e os contornos dados no caminho investigativo. Meu 

interesse em problematizar a cultura surda no contexto de ensino de Libras emergiu na minha 

prática como professora de Libras. Diante de uma configuração de carga horária precária, da 

pouca articulação da disciplina com os currículos dos cursos e da falta de diretrizes sobre a 

composição da proposta de ensino, eu lidava, a cada semestre, com diferentes dilemas e 

preocupações. A partir delas, constitui meu objeto de pesquisa: as abordagens da cultura surda 

no ensino de Libras em cursos de licenciatura. A intenção foi desacomodar meu lugar, minha 

prática, procurar outras lentes para olhar e significar o ensino de Libras. 

 Em aproximação às teorizações foucaultianas, analisamos meu objeto a partir de uma 

tríade discursiva, que denominamos de estratos discursivos: produções acadêmicas, domínio 

das políticas educacionais e da prática docente. No primeiro estrato discursivo, das produções 

acadêmicas, fizemos um levantamento e uma descrição das produções sobre ensino de Libras e 

ou disciplina de Libras em sentido de identificar os enunciados sobre cultura surda. Os discursos 

que circulam em grande parte das pesquisas, por um lado, anunciam a disciplina como lócus de 

preparação do professor inclusivo. Por outro lado, deparamo-nos com a emergência de 

produções que lançam um olhar crítico sobre a significação da disciplina de Libras como 

instrumento que compõe a engrenagem da política da educação inclusiva. A cultura surda é um 

tema pouco discutido nos estudos sobre ensino de Libras.  

No segundo estrato discursivo, colocamos em suspenso os enunciados produzidos em 

tempo de institucionalização de Libras como disciplina obrigatória no currículo das 

licenciaturas. A intenção foi descrevermos os ditos sobre cultura surda e ensino de Libras no 

referido contexto político, não pelo que estava na vitrine da lei, mas pelos discursos que 

permearam o processo de discussão, negociação em torno do reconhecimento da Libras e a sua 

regulamentação. O domínio político revelou uma polarização discursiva no que diz respeito à 

surdez, ao ensino de Libras e à cultura surda. O olhar para as minúcias discursivas que 

marcaram a constituição das políticas educacionais, tanto as relacionadas à educação de surdos 

quanto aquelas que foram sendo constituídas em tempos de configuração da política de 
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educação inclusiva, revelou as lutas, as negociações e os movimentos de resistência entre a 

comunidade surda e o estado.  

A comunidade surda empreendeu esforços em demarcar-se como um grupo minoritário, 

com uma língua e cultura própria, operando com campos da linguística, antropologia, 

sociologia, educação para legitimar a discussão da surdez como diferença linguística e cultural. 

O governo situa a educação de surdos no bojo de outras deficiências e, sob a perspectiva do 

direito de todos a educação, articula-se na promoção da educação de surdos no contexto regular 

de ensino. No estrato político, há um silenciamento da cultura surda, havendo momentos de 

referência no sentido de negar sua existência por parte do governo. Ainda que o surdo tenha se 

articulado e se mobilizado para reivindicar seus direitos, sua participação é periférica nas 

discussões sobre o reconhecimento da língua e no processo que marcou a regulamentação da 

Lei de Libras. Seu protagonismo dá-se no contexto dos movimentos da comunidade surda.  

O terceiro estrato discursivo apresentou as narrativas dos professores de Libras as quais 

apontam a disciplina de Libras como campo em que circulam diferentes concepções de cultura 

surda. A cultura surda como lugar de significação e produção surda e, também, como subcultura 

em/na relação com a cultura ouvinte. Em alguns momentos, ganha um tom engessado, como 

um pacote de significações, pronto e acabado, a ser teorizado na formação de professores. Em 

relação à organização da disciplina de Libras, os enunciados dos professores apontam diferentes 

posicionamentos: a disciplina como espaço de ensino de Libras como segunda língua, em que 

os conhecimentos teóricos são complementares; como campo de ensino introdutório da Libras 

e estudos de aspectos introdutórios da educação de surdos. A cultura surda é referida por todos 

os docentes como um elemento importante no contexto da disciplina, tanto no ensino 

contextualizado da Libras quanto nas discussões sobre o sujeito surdo. Todavia, ocupa 

centralidade no movimento de alguns docentes em sentido de promover a formação do 

professor bilíngue. Há recorrência discursiva sobre a cultura surda nos três estratos que colocam 

em jogo diferentes concepções e sobre eles produzem efeitos na formação de professores. 

 Esta pesquisa procurou discutir a cultura surda no ensino de Libras a partir dos discursos 

produzidos no contexto da disciplina, seja no interior dela, na prática docente, seja na sua 

exterioridade, contexto político e produções acadêmicas. O percurso sobre os três estratos 

discursivos aponta a disciplina de Libras como campo de disputa entre diferentes formações 

discursivas que produzem sentidos e verdades sobre o surdo, a Libras, a cultura surda e sobre a 

educação de surdos. Os discursos que circulam nos domínios resultam de lutas travadas entre o 

movimento surdo organizado e o estado em torno da significação da língua de sinais, cultura 
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surda, ensino de libras e educação de surdos. Nesse jogo, o reconhecimento do status linguístico 

da Libras e a educação bilíngue parecem ser consensos nos dois polos. No entanto, no discurso 

pela lógica surda, a cultura surda é protagonista no ensino de Libras e sua inserção no currículo 

de professores. A língua de sinais é a expressão da cultura surda e, por meio dela, os surdos têm 

a possibilidade de trocas e de produção de significados. Na perspectiva da Educação Inclusiva, 

a cultura surda é um elemento silenciado, ou até recusado, em sentido de narrar o surdo pela 

diversidade linguística e, portanto, a língua de sinais torna-se um instrumento poderoso para 

incluí-lo na sociedade.  

 O percurso pela tríade discursiva mostra a disciplina de Libras como parte da 

engrenagem da política de Educação Inclusiva, por todo o aparato legal que a sustenta e seus 

efeitos no contexto das produções acadêmicas e na prática do ensino de Libras. Ademais, como 

campo de luta, em que os docentes de Libras procuram imprimir no currículo das licenciaturas 

a perspectiva do povo surdo, em movimento de resistência, como linha de fuga para escapar do 

imperativo das práticas e das estratégias que se colocam a educação de surdos, pela perspectiva 

do Atendimento Educacional Especializado. Nesse sentido, as construções desenvolvidas neste 

estudo possibilitam olhar de outro modo as práticas de ensino de Libras no contexto de 

professores, a partir da desnaturalização dos discursos sobre ele produzidos.  

Foram construções fruto de escolhas teóricas e metodológicas, percepções e vivências 

que significam uma perspectiva entre muitas que podem ser tensionadas sobre o tema. Elas 

partiram da motivação de uma docente de Libras em questionar sua prática no sentido de 

problematizar o que é dado como posto, como verdade única. Que a leitura desta dissertação 

possibilite outros modos de pensar as abordagens da cultura surda no ensino de Libras e a 

prática de ensino na disciplina de Libras. Que ela também sirva para “desentocar o pensamento” 

(FOUCAULT, 2004) de outros, que possam tecer outras tramas sobre os fios que ela deixa 

escapar. Que ela “[...] funcione como uma flecha, que um/a pensador/a atira, assim como no 

vazio, para que outro/a recolha e possa, por sua vez, também enviar a sua, agora em outra 

direção” (CORAZZA, 2002, p. 106). 
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Apêndice A - Títulos das produções mapeadas no catálogo de teses e dissertações da CAPES 

e Portal de periódicos CAPES/MEC 

Portal de Periódicos CAPES/ MEC 

 

Dados da pesquisa: 

Data: 01.02.2019 

Descritores: “qualquer- é exato-língua de sinais-and-qualquer- é exato-ensino superior”; “qualquer- é 

exato-língua de sinais-and-qualquer- é exato-ensino superior”; “qualquer- é exato- "língua brasileira de 

sinais"- qualquer- é exato- "formação de professores"”; “no título - é exato- "língua brasileira  sinais"- 

and - no título- é exato- "ensino"”; “no título - é exato- "libras"- and - no título- é exato- "ensino"”; 

Resultado Inicial: 299 trabalhos 

Primeira análise:   27  trabalhos 

Segunda análise:   14  trabalhos 

Ementas de Libras nos espaços acadêmicos: que profissionais, para qual inclusão? 

O Ensino de Libras na UFMG: Uma Experiência mais que Virtual. 

Objetos de aprendizagem para o ensino de línguas: vídeos de curta-metragem e o ensino de Libras. 

Perspectiva sociolinguística da inclusão da LIBRAS no ensino superior. 

Algumas análises da disciplina de LIBRAS nos cursos de licenciaturas: reflexões e desdobramentos. 

Formação de professores e inserção da disciplina Libras no ensino superior: perspectivas atuais. 

Institucionalização da Língua Brasileira de Sinais na lógica inclusiva. 

Inserção da disciplina LIBRAS no ensino superior. 

Percepção de professores em formação inicial sobre o ensino da Língua Brasileira de Sinais. 

Vídeos como Objetos de Aprendizagem para o Ensino de Línguas: uma discussão na 

perspectiva de aprendiz de Língua de Sinais Britânica. 

A disciplina Libras na formação de professores: desafios para a formulação de espaços educacionais 

bilíngues. 

Educação Bilíngue de surdos e a possível contribuição da formação em pedagogia: desafios atuais. 

O uso da educação a distância para o ensino de Libras. 

O currículo de LIBRAS: um estudo exploratório em uma Instituição Federal de Ensino, no município 

de São Roque, Estado de São Paulo. 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES 

Dados da pesquisa: 

Data: 01.02.2019 

Descritores: “Disciplina de Libras”; “ensino de língua de sinais”; “ensino de língua brasileira de 

sinais”; “disciplina de Língua Brasileira de Sinais”; “ensino de Libras”; “cultura surda” 

Resultado Inicial: 132 trabalhos 

Primeira análise: 119 trabalhos 

Segunda Análise: 53 trabalhos 

O ensino de segunda língua com foco no professor: história oral de professores surdos de língua de 

sinais brasileira'. 

Os Desafios da Implementação do Ensino de Libras no Ensino Superior'. 

O componente curricular LIBRAS na percepção das acadêmicas dos Cursos de Pedagogia e 

Psicopedagogia do Unilasalle. 

Língua e memória: a construção de sentidos da Lei 10.486/02 nos cursos de licenciaturas.' 

Convergência digital para apoio ao ensino de libras, com ênfase na TV digital brasileira'. 

Ensino de LIBRAS para ouvintes numa abordagem dialógica: contribuições da teoria bakhtiniana para 

a elaboração de material didático. 

Ementas de LIBRAS nos Espaços Acadêmicos: que profissionais para qual inclusão? 

Atitude social e inclusão de alunos surdos: os impactos da obrigatoriedade da disciplina de libras nos 

cursos de formação de educadores. 

LIBRAS na formação de professores: percepções dos alunos e da professora. 

Análise das disciplinas de libras nos cursos deformação inicial em Pedagogia da UNESP. 

Produção e Avaliação de Materiais Didáticos Audiovisuais para Ensino de LIBRAS a Distância. 

Narrativas de alunos universitários sobre o professor surdo e o ensino de libras. 

Um olhar sobre o ensino de Libras na formação inicial em Pedagogia: utopia ou realidade? 

A inclusão da disciplina de LIBRAS nos cursos de licenciaturas da UNESC: dilemas e expectativas. 

A educação a distância no ensino da LIBRAS e o papel da tutoria na mediação da aprendizagem'. 
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Cultura surda: inclusão da língua de sinais na formação docente na região do alto tietê. 

O que se fala sobre o “não ouvir”: conversas sobre a língua de sinais no ensino superior'. 

Ensino de LIBRAS nos cursos de artes cênicas: reflexões sobre a metodologia de ensino de libras 

conforme as especificidades dos cursos de teatro e dança na UFAL. 

O ensino de LIBRAS na educação superior: ventos, trovoadas e brisas. 

A LIBRAS - língua brasileira de sinais - e a formação de professores de matemática. 

Formação de professores surdos que atuam no município de Imperatriz - MA. 

Implementação da disciplina de libras nas licenciaturas em município do interior de São Paulo. 

O impacto da disciplina de LIBRAS: Análise de experiências dos alunos de uma IES no Município de 

Linhares – ES. 

Avaliação dos acadêmicos ouvintes e professores surdos da UFSC na disciplina de Libras como L2: os 

cinco tipos de provas. 

O processo de ensino-aprendizagem de LIBRAS por meio do Moodle da UaB-UFSCAR. 

O uso de Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem na mediação das práticas pedagógicas inclusivas: 

contribuições para a disciplina Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

A emergência da disciplinarização da LIBRAS em tempos de inclusão. 

O ensino de LIBRAS na formação do professor: um estudo de caso nas licenciaturas da Universidade 

Estadual de Feira de Santana'. 

Implantação da Língua Brasileira de Sinais como disciplina curricular obrigatória na Universidade 

Federal de Sergipe. 

Contribuições do ensino na disciplina de LIBRAS na formação de professores no curso de pedagogia 

do município de Petrolina/PE. 

Efeitos discursivos da inserção obrigatória da disciplina de Libras em cursos de licenciatura no Brasil. 

Libras no curso de pedagogia da PUC/SP: desafios e perspectivas na formação inicial de professores. 

Libras no curso de pedagogia: a construção de representações sobre alunos com surdez. 

Canções em LIBRAS: o uso da música como recurso pedagógico no ensino da língua brasileira de 

sinais para alunos ouvintes em cursos de ensino superior. 

A formação docente e a constituição do professor surdo que atua com a libras no ensino superior'. 

Percepção de acadêmicos de licenciatura a respeito da disciplina de libras. 

A disciplina de libras na modalidade EaD: necessidades formativas e possíveis caminhos. 

A disciplina de libras na formação de professores. 

A disciplina de libras na formação do pedagogo da universidade estadual do centro-oeste - Unicentro: 

constituição, lócus e contribuição. 

Formação inicial de professores de matemática na perspectiva da educação inclusiva: contribuições da 

disciplina de Libras. 

A disciplina de libras nos cursos de formação de professores em instituições do ensino superior do 

oeste do paraná. 

O uso de REA para o ensino de libras nos cursos de graduação o ensino superior. 

O ensino de libras na universidade: políticas, formação docente e práticas educativas. 

Estratégia de ensino de libras como l2(segunda língua): dicionário de configuração de mãos para 

atuação de professores de libras.' 

Formação permanente: Redes Sociais, inclusão e ensino de Libras'. 

Um estudo sobre o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da disciplina libras no curso de 

licenciatura em letras-português de uma instituição do ensino superior pública de alagoas. 

Mediação pedagógica na formação de professores: um estudo da disciplina de libras 

O discurso do professor acerca da disciplina de libras no ensino superior sob o olhar do sistema de 

avaliatividade. 

Ensino de libras como segunda língua (l2): mediação didática e estudos com um objeto digital de 

aprendizagem. 

A cultura surda nos cursos de licenciatura: Práticas e perspectivas no ensino da Língua Brasileira de 

Sinais. 

Deslocamentos subjetivos na sensibilização para a libras em curso de formação de professores e 

profissionais ouvintes. 

Libras na Pedagogia: Consonâncias e Dissonâncias nas Políticas Educacionais. 

Formação Inicial de Professores: contribuição da disciplina Libras para futuros professores da 

Educação Básica. 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: intitulada 

“A cultura surda no ensino de Língua Brasileira de Sinais em licenciaturas: da análise das 

ementas dos cursos às narrativas dos professores de Libras”. Caso você não queira 

participar, não há problema algum. Você não precisa me explicar porque, e não haverá nenhum 

tipo de punição por isso. Você tem todo o direito de não querer participar do estudo. 

Caso você queira participar, eu irei te informar sobre todos os procedimentos da 

pesquisa. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, este documento deverá ser assinado, em todas as folhas, em duas vias, sendo a 

primeira de guarda e confidencialidade do Pesquisador(a) responsável, Lúcia Loreto Lacerda, 

e a segunda ficará sob sua responsabilidade para quaisquer fins.  

Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida 

sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável José Marcelo 

Freitas de Luna, através do e-mail: mluna@univali.br e telefone: (48- 99812114), pesquisadora 

assistente Lúcia Loreto Lacerda, através do e-mail: lucynhalacerda@gmail.com e telefone: (48) 

996585736. Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os esclarecimentos dados 

pela equipe científica desta pesquisa, o Comitê de Ética (CEP) Univali estará disponível para 

atendê-lo.  

A presente pesquisa, desenvolvida no contexto do Grupo de Pesquisa Estudos 

Linguísticos e Internacionalização do Currículo – Linha de Pesquisa: Práticas Docentes e 

Formação Profissional - do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale 

do Itajaí – UNIVALI, tem como objetivo discutir a abordagem da cultura surda no ensino de 

Língua Brasileira de Sinais nos cursos de licenciatura. A relevância da pesquisa se justifica por 

colocar em pauta a discussão sobre a cultura surda no processo de formação de professores, 

considerando a importância do docente reconhecer no processo educacional as especificidades 

linguísticas e culturais do estudante surdo.  A abordagem metodológica caracteriza-se pelo 

enfoque qualitativo utilizando-se da pesquisa documental e aplicação de entrevista 

semiestruturada como métodos para levantamento dos dados que irão compor o corpus da 
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pesquisa. A entrevista é composta por dez (10) perguntas, relacionadas especificamente a 

inserção da disciplina de Libras no currículo dos cursos de licenciatura, a ser realizada em 

horário, dia e horário de acordo com sua disponibilidade e preferência. Para a realização exitosa 

da entrevista, precisaremos de um encontro de uma hora de duração.  A entrevista no caso de 

ocorrer em Libras será gravada e, posteriormente traduzida, pela própria pesquisadora, para a 

Língua Portuguesa escrita. O material traduzido será encaminhado ao participante para 

aprovação ou não do conteúdo. Da mesma forma, no caso da entrevista ser realizada na Língua 

Portuguesa, o mesmo será gravado em áudio e posteriormente transcrito, também ficando o 

material sob aprovação do participante. A equipe da pesquisa se compromete em arquivar os 

dados da pesquisa, em arquivo, sob guarda e responsabilidade dos pesquisadores, por um 

período de 5 anos após o término da pesquisa;  

 

2. Desconfortos, riscos e benefícios  

Consideramos que os riscos da pesquisa relacionados às entrevistas, se referem a 

divulgação de imagem ou áudio, uma vez que as entrevistas serão filmadas, quando ocorrerem 

em Libras e gravadas quando na Língua Portuguesa.  Também consideramos como risco da 

pesquisa a divulgação de dados confidenciais das entrevistas, considerando que os(as) 

professores(as) informarão as suas ideias e concepções quanto à abordagem da cultura surda no 

ensino de Libras nos cursos de licenciatura. Ainda destacamos o risco de invasão de 

privacidade, mobilização do sujeito, insegurança com a tradução do conteúdo da Libras/Língua 

Portuguesa e, tomada de tempo para responder a entrevista. 

Diante dos riscos citados acima, a equipe desta pesquisa se compromete em adotar 

medidas com o objetivo de evitá-los, minimizá-los e/ou contorná-los, as quais seguem abaixo:  

- Garantir a você participante o acesso a tradução final da entrevista, na Língua 

Portuguesa e, o direito de aprovar ou não o conteúdo da mesma. A aprovação do conteúdo será 

registrada em um termo de aceite da tradução da entrevista para a Língua Portuguesa ou da 

transcrição do áudio da entrevista, em que você, participante, receberá uma via e a outra será 

anexada junto ao termo de consentimento Livre e Esclarecido. A equipe se compromete em 

utilizar somente o texto traduzido ou transcrito para a Língua Portuguesa.  

- Assegurar a confidencialidade e a privacidade, garantindo a não utilização das 

informações se avaliada possibilidade de prejuízos as pessoas e/ou as comunidades. 

- Garantir o armazenamento seguro dos dados coletados nas entrevistas gravadas, em 

formato de vídeo (Libras) e áudio (Língua Portuguesa); 
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- Garantir a realização da entrevista restrita a uma hora de duração, em local adequado, 

da sua preferência, de acordo com o consentimento, a disponibilidade de dia e horário que você, 

participante, informar. 

-Firmamos que não haverá nenhum tipo de penalidade caso venha a desistir da sua 

participação no curso desta pesquisa. 

Sobre os benefícios da pesquisa, consideramos que ela viabiliza o debate sobre a cultura 

surda no ensino de Libras em cursos de licenciatura, no sentido de identificar e apontar aspetos 

relacionados à organização da disciplina de Libras, na formação de professores. Outro benefício 

desta pesquisa consiste na possibilidade dos professores de Libras, participantes desta pesquisa, 

terem a oportunidade de colocar em movimento de reflexão sobre sua prática com o ensino de 

Libras em relação a cultura surda e, dar voz a estes sujeitos para que possam falar do seu campo 

de ação e, os caminhos que consideram relevantes para uma formação de professores 

comprometida com uma educação de surdos que respeite e valorize a língua e a cultura da 

comunidade surda.  

Além disso, este trabalho inaugura a discussão sobre a cultura surda no contexto do 

ensino de Libras em cursos de licenciatura, sob a perspectiva da educação intercultural. Neste 

sentido, o estudo contribui para a composição de referências sobre o tema, abrindo 

possibilidades para que novos trabalhos sejam realizados sobre este tema. 

 

3. Forma de acompanhamento e assistência  

A você participante desta pesquisa será assegurada a garantia de assistência integral em 

qualquer etapa do estudo. Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas, esclarecimentos sobre o estudo e suas consequências.  

 

4. Garantia de esclarecimento, liberdade de recusa e garantia de sigilo  

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer tempo e aspecto que desejar, 

através dos meios citados acima. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento, sendo sua participação 

voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade. Você terá acesso ao 

registro de seu consentimento sempre que solicitar. A pesquisadora irá tratar a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo e todos os dados coletados servirão apenas para fins de 

pesquisa. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste 



 

 

168 

 

estudo. No final do estudo os resultados e/ou trabalhos publicados na área serão 

disponibilizados através de seu e-mail.  

 

5. Custos da participação, ressarcimento e indenização por eventuais danos 

 Para participar deste estudo você não terá nenhum custo nem receberá qualquer 

vantagem financeira. A participação neste estudo é voluntária e, portanto, não há remuneração. 

No entanto, caso tenha quaisquer despesas decorrentes da participação na pesquisa, você terá o 

direito à indenização, nos termos da lei e ao ressarcimento de tais despesas; 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

do vale do Itajaí – UNIVALI, caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os 

esclarecimentos do pesquisador o Comitê de Ética está disponível para atender.  

 

CEP/UNIVALI - Rua Uruguai, n. 458 Centro Itajaí. Bloco F6, andar térreo. 

Horário de atendimento: Das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 

Telefone: 47- 33417738. E-mail: etica@univali.br 

 

Eu, ______________________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

do presente estudo como participante. O pesquisador me informou sobre tudo o que vai 

acontecer na pesquisa, o que terei que fazer, inclusive sobre os possíveis riscos e benefícios 

envolvidos na minha participação. O pesquisador me garantiu que eu poderei sair da pesquisa 

a qualquer momento, sem dar nenhuma explicação, e que esta decisão não me trará nenhum 

tipo de penalidade ou interrupção de meu tratamento.  

 

Local e data: _____________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante: __________________________________________________ 

Telefone para contato: ______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

Pesquisador Responsável: José Marcelo Freitas de Luna 

Telefone para contato: (48- 99812114) 

e-mail:  mluna@univali.br 

 

 

_______________________________________________ 

Pesquisadora assistente: Lúcia Loreto Lacerda 

Telefone(s) para contato: (48-0996-585736) 

E-mail: lucynhalacerda@gmail.com 

mailto:etica@univali.br
mailto:mluna@univali.br
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