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RESUMO 

No ano de 2010, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, realizou-se a implementação de 

um novo conceito institucional voltado para a educação de surdos, materializado nos 

Complexos Bilíngues de Referência para Surdos (CBRS), formados por dez grupos de 

duas ou três escolas municipais, responsáveis pela Educação Infantil e Ensino Fundamental 

I e II, passíveis de terem até 50% de seu alunado constituído por alunos surdos. Dada a 

alcunha “bilíngue” do projeto, têm grande importância para sua realização não apenas os 

profissionais especializados na educação de surdos (como instrutores e intérpretes de 

Libras), mas os professores de Língua Portuguesa dessas instituições. Nesta pesquisa, o 

objeto são as vozes sobre o ser professor nos Complexos Bilíngues de Referência para 

Surdos de Natal. Situados na área da Linguística Aplicada, temos por objetivo criar 

inteligibilidade sobre um problema social que tem a linguagem ocupando papel central, 

qual seja o ser professor nas instituições em questão. O corpus da pesquisa se constitui de 

onze textos redigidos por esses profissionais sobre sua atuação nas referidas instituições. A 

análise que realizamos se constrói sobre os três tópicos mais recorrentemente encontrados 

nos relatos, quais sejam a formação inicial e continuada, as experiências docentes e as 

relações institucionais que permeiam sua atuação. Sob uma perspectiva qualitativo-

interpretativista, realizamos a leitura e a discussão dos dados tomando por base as 

concepções de linguagem e sujeito elaboradas pelo Círculo de Bakhtin; a noção de 

diferença dos Estudos Culturais; e as discussões sobre educação de surdos dos Estudos 

Surdos. Nas falas dos professores, é possível identificar a fluidez e multiplicidade de vozes 

que os atravessam. Em suas vozes se revelam as tensões existentes entre o discurso 

governamental da inclusão como perspectiva da Educação Especial e a realidade 

enfrentada pelos docentes. A despeito das diferenças que os constituem, seus discursos se 

tocam sobretudo no que diz respeito às insuficientes oportunidades de formação e às 

precárias condições de atuação, que têm repercussões diretas no processo de ensino-

aprendizagem do aluno surdo. 

Palavras-chave: Linguística Aplicada. Diferença. Educação de Surdos. Complexos 

Bilíngues de Referência para Surdos de Natal. Professores de Língua Portuguesa para 

Surdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In 2010, in the city of Natal, Rio Grande do Norte, it was implemented a new institutional 

concept aimed at the education of deaf students, materialized in Bilingual Complexes of 

Reference for the Deaf (CBRS), which are ten groups of two or three municipal schools, 

responsible for  Childhood Education and Elementary School, that may have up to 50% of 

their student body made up of deaf students. Because of the denomination "bilingual" on 

the project, not only specialized professionals in deaf education (as instructors and Sign 

Language interpreters), but the Portuguese teachers in these institutions have great 

importance for its realization. In this research, the object are the voices about being a 

teacher in the Bilingual Complexes of Reference for the Deaf in Natal. Situated in the area 

of Applied Linguistics, we aim to create intelligibility on a social problem that has 

language occupying central role, which is being a teacher in the institutions concerned. The 

corpus of the research is constituted of eleven texts written by these professionals about 

their performance in the Complexe’s institutions. The analysis we do is built on the three 

topics more recurrently found in the reports, which are the initial and continuous training, 

teaching experiences and the institutional aspects that permeate their performance. From a 

qualitative-interpretative perspective, we read and discuss the data building on the concepts 

of language and subject prepared by the Circle of Bakhtin; the notion of difference of 

Cultural Studies; and discussions about deaf education of Deaf Studies. In the speeches of 

teachers, it is possible to identify the fluidity and multiplicity of voices that cross them. 

Their voices reveal the tensions between the government discourse of inclusion as 

perspective of Special Education and the reality faced by teachers. Despite of the 

differences that constitute them, their speeches touch especially with regard to insufficient 

training opportunities and precarious conditions of work, which have direct impact on the 

teaching-learning process of deaf students. 

 

Keywords: Applied Linguistics. Difference. Deaf Education. Bilingual Complexes of 

Reference for the Deaf. Portuguese teachers for the Deaf. 
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AEE – Atendimento Educacional Especializado 
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CBRS – Complexos Bilíngues de Referência para Surdos 

CEI – Centro de Educação Integrada 

CN – Complexo Bilíngue de Cidade Nova 

CSP – Complexo Bilíngue de Cidade Satélite/Planalto 

DA – Deficiente Auditivo 

DVDA – Discurso na Vida e Discurso na Arte 

EC – Estudos Culturais 

ECV – Estética da Criação Verbal 

EFI – Anos iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) 

EFII – Anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) 

ES – Estudos Surdos 

FENEIS – Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos 

Gu – Complexo Bilíngue de Guarapes 

IC – Implante Coclear 

INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos 

L1 – Primeira Língua 

L2 – Segunda língua 

LA – Linguística Aplicada 

LE – Língua Estrangeira 

LGBTQ – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Queer 

Libras – Língua Brasileira de Sinais 



LO – Língua Oral 

LP – Língua Portuguesa 

LS – Língua de Sinais 

LSF – Língua de Sinais Francesa 

MEC – Ministério da Educação 

PCMF – O Problema do Conteúdo, do Material e da Forma 

PCNSA – Complexo Bilíngue de Parque dos Coqueiros/Nossa Senhora da Apresentação 

PG – Complexo Bilíngue de Pajuçara/Gramoré 

PPM – Complexo Bilíngue de Petrópolis/Praia do Meio 

PPP – Projeto Político Pedagógico 

SME – Secretaria Municipal de Educação 

TGD – Transtornos Globais do Desenvolvimento 

TILS – Tradutor-Intérprete de Língua de Sinais 

UEESPAC – Unidade de Educação Especializada Professor Astério de Campos 

WFD – World Federation of the Deaf (Federação Mundial de Surdos) 
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1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

“Quanto a mim, em tudo eu ouço vozes e relações 

dialógicas entre elas” 

(Bakhtin)
1
 

 

No décimo segundo dia do mês de setembro do ano de 2012, aconteceu na 

Câmara dos Vereadores da cidade de Natal-RN uma audiência pública com a finalidade de 

se discutir a educação dos surdos no âmbito municipal. Ali, estavam presentes 

representantes do Governo, da Comunidade Surda e de instituições de Ensino Básico e 

Superior. 

A oportunidade de fala foi dada aos surdos, que agilmente se expressaram em 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), tendo seu pronunciamento interpretado para a Língua 

Portuguesa (LP) na modalidade oral. O discurso de todos eles foi unânime: a educação 

ofertada à época ao surdo, nas escolas municipais da capital potiguar, não atendiam às reais 

necessidades desses alunos. 

O tom de denúncia de seu discurso inquietou a muitos dos que se sentavam à 

mesa, entre eles, algumas autoridades no assunto. Ora, sabe-se que, oficialmente desde 

2010, esta cidade conta com dez Complexos Bilíngues de Referência para Surdos (CBRS), 

os quais, de acordo com seu projeto, foram pensados e preparados especialmente para 

atender a essa clientela, que demanda recursos linguísticos e metodológicos diferenciados 

no processo de ensino-aprendizagem. 

O ensino de Língua Portuguesa (LP) teve evidente destaque nos discursos que 

se seguiam na Câmara dos Vereadores. Os surdos se queixavam não apenas da ausência de 

conteúdos em Libras nas escolas (inclusive as dos CBRS), mas da falta de um ensino de 

LP metodologicamente pensado como ensino de segunda língua (L2) na modalidade 

escrita
2
. 

                                                           
1
 Bakhtin, 2011, p. 409-410. 

2
 Conforme explicaremos mais adiante, de acordo com o Decreto n. 5.626/2005, o ensino de Língua 

Portuguesa para surdos nas escolas deve contemplar a modalidade escrita da língua. Caso o surdo e sua 
família optem também pela LP na modalidade oral, seu ensino deverá ser articulado com as instâncias de 
saúde. 



A discussão que se instaurava ali, apesar de nova para muitos dos presentes, 

tem um núcleo que já é antigo na história da educação de surdos, que é a solicitação de que 

seu ensino seja realizado em Língua de Sinais, e que a língua majoritária do país em que 

vivem seja lecionada na modalidade escrita como segunda língua, tendo também a Língua 

de Sinais por Língua de instrução. 

Na ocasião, em meio aos discursos de surdos, de representantes do governo 

municipal, representantes da área médica e representantes da educação municipal, tivemos 

a oportunidade de observar múltiplas vozes (BAKHTIN, 2002) sobre a educação de surdos 

num tenso embate dialógico que cruzava diversos pontos de vista, na maioria das vezes 

conflitantes entre si.  

Em meio a esse jogo discursivo assistido “de camarote”, não poucas vezes 

foram citados os professores de surdos de áreas específicas, com destaque aos da Língua 

Portuguesa, cuja fala não foi ouvida naquele dia. Não questionarmos o que estaria se 

passando nas aulas, em especial as de Língua Portuguesa (LP), dos CBRS pareceu-nos 

fazer vista grossa sobre um problema real de linguagem. Os professores tinham o que dizer 

sobre os fatos trazidos à baila naquela audiência? Estariam eles já totalmente confortáveis 

à recente e inédita realidade de trabalho com alunos surdos, ou suas identidades se 

encontravam em crise? Que formação eles tiveram e que condições foram dadas a eles para 

adentrarem esse campo de atuação totalmente novo? Certamente, o ser professor naquele 

momento não era mais o mesmo que antes dessa nova realidade institucional se 

estabelecer. 

 Diante do quadro apresentado, consideramos que ouvir as vozes dos 

profissionais docentes dos Complexos Bilíngues de Natal seja imperioso. Mas não só isso: 

identificar, também, as relações dialógicas que suas vozes estabelecem com as de outros 

segmentos que se envolvem na educação de surdos. Nesse jogo discursivo, como se 

constrói o ser professor dos CBRS? 

Esta pesquisa, em execução no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEL-UFRN), 

se insere na linha de Linguagem e Práticas Sociais, situada na área de Estudos em 

Linguística Aplicada (LA). Tem por objetivo criar inteligibilidade sobre uma questão 



social que tem a linguagem ocupando papel central (MOITA LOPES, 2006), qual seja, o 

ser professor nos Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal-RN.  

Para este trabalho, propomos a audição das vozes de 11 professores de Língua 

Portuguesa dos CBRS, os quais ministram, talvez, a disciplina que, na educação de surdos, 

apresenta os maiores desafios diante do atual modelo de Educação Especial e das 

peculiaridades linguísticas do público em questão: Língua Portuguesa. Tal audição foi 

realizada por nós via enunciados
3
 do gênero relato de experiência, cuja escrita foi por nós 

solicitada
4
.  

Desses enunciados, realizamos o levantamento de três tópicos (temas, 

assuntos) recorrentemente abordados pelos docentes, os quais se tornaram nossas 

categorias de análise. São eles: sua formação, sua experiência e as relações institucionais 

que perpassam suas práticas. Feito isso, buscamos identificar as vozes dos professores 

sobre esses tópicos; as relações dialógicas que elas estabelecem entre si; e as que elas 

estabelecem com vozes outras, como, por exemplo, aquelas identificadas na audiência 

municipal. 

Dadas as finalidades dos CBRS de Natal, consideramos que um dos papéis 

profissionais desempenhados por esses docentes é o de professor de surdos, ou seja, o fato 

de atuar numa instituição pensada para o atendimento da clientela surda possivelmente tem 

largos atravessamentos em sua constituição identitária profissional. 

Em decorrência disso, levamos em conta que os enunciados de nossos sujeitos 

de pesquisa fazem parte de uma extensa cadeia discursiva sobre a educação de surdos e, 

especialmente, sobre a docência desse público. Por isso, elaboramos este trabalho trazendo 

questões históricas e sociais que perpassam a educação de surdos e situamos a fala desses 

professores em relação às demais da área. 

O investimento nesta pesquisa justifica-se, primeiramente, pela criação, em 

Natal, de Complexos Bilíngues de Referência para Surdos em 2009 (colocados em 

funcionamento em 2010), uma realidade inédita no Estado do Rio Grande do Norte que 

representa, no mínimo em termos políticos e legais, um grande avanço para a educação de 

surdos no Brasil. Por ser um esforço para efetivação da inclusão social do surdo, deve ser 

                                                           
3
 O conceito de enunciado que nos respalda será trabalhado na seção Círculo de Bakhtin. 

4
 Mais detalhes a esse respeito serão dados na seção de Metodologia deste trabalho. 



alvo de pesquisas ainda neste momento inicial de configuração de sua identidade 

institucional, as quais podem dar retorno sobre seu perfil e suas ações, promovendo a 

reflexão sobre a construção e a formatação social, didática, pedagógica, curricular etc. 

pretendidas nesses espaços. 

As discussões atuais (o que não quer dizer novas!) sobre a aprendizagem da 

Língua Portuguesa escrita pelo surdo e sobre a formação do profissional professor de LP 

para surdos também justificam a pesquisa. É sabido que a primeira língua do surdo 

brasileiro é a Língua Brasileira de Sinais (Libras), oficialmente reconhecida pela Lei nº 

10.436/2002, que foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005. Não se pode ignorar, 

contudo, que o surdo brasileiro circula por espaços sociais cuja língua majoritariamente 

falada e escrita é a Portuguesa. Por isso, a aprendizagem da LP na modalidade gráfica 

assume papel essencial na inserção e participação efetiva desse sujeito em contextos 

diversos. Certamente, neste momento, as várias mudanças operantes nos professores dessa 

disciplina estão tendo repercussões sobre o modo como pensa em si enquanto professor e, 

consequentemente, sobre a forma como se tem efetivado esse novo modo de conceber o 

contato do surdo com a LP nas escolas natalenses a ele direcionadas.  

Justifica-se a pesquisa em proposição, ainda, pela escassez de trabalhos que 

voltam seu olhar para os professores de surdos deste município. Atentar às vozes desse 

grupo social, no atual momento histórico da educação da cidade de Natal, é pertinente, 

uma vez que seu perfil e seus papeis estão sendo redefinidos na prática. A despeito do 

brotar de estudos sobre o ensino de LP para surdos como L2, ainda é árido o terreno 

atravessado pelos docentes dessa disciplina para o público em questão, que não raro vagam 

sem mapa, fazendo o caminho ao trilhá-lo. A situação desses profissionais parece ser ainda 

mais crítica que a dos professores das demais disciplinas, pelo fato de que as expectativas 

que recaem sobre eles também trazem cargas dos demais componentes curriculares. Em 

outras palavras, todas as disciplinas fazem uso da Língua Portuguesa como fonte de 

informação e forma de interação, ainda que somente escrita. Assim, mesmo entre os muros 

das escolas, a disciplina de Língua Portuguesa tem lugar de destaque no que se refere à 

inclusão social do surdo e a seu exercício franco da cidadania enquanto estudante. 

Ademais, cremos que a existência do curso de Letras-Libras/Língua Portuguesa 

na UFRN, que prevê a formação de profissionais aptos para o ensino de LP como L2 e de 

Libras como primeira língua (L1) para surdos, justifica a pesquisa. Os resultados obtidos e 



a interpretação dos fatos certamente contribuirão para o desenho desse curso de nível 

superior, o primeiro no Rio Grande do Norte a formar profissionais com o perfil descrito
5
. 

Nosso corpus, conforme já dito, se constitui de relatos de experiência de 11 

professores de Língua Portuguesa, que atuam em escolas que trabalham com o Ensino 

Fundamental II (do sexto ao nono ano), dos Complexos Bilíngues de Referência para 

Surdos de Natal. Para a análise dos dados construídos, lançamos mão dos pressupostos 

teóricos do Círculo de Bakhtin; e de duas das vertentes dos Estudos Culturais, os Estudos 

sobre Diferença e os Estudos Surdos.  

As vozes sobre o ser professor nos CBRS são o objeto desta pesquisa. 

Considerando-se o atual momento político-educacional brasileiro e, mais especificamente, 

a finalidade dos espaços escolares que integram os CBRS de Natal-RN, definimos as 

seguintes questões de pesquisa para nortearem nosso estudo: 

1. O que dizem docentes a respeito do ser professor dos Complexos Bilíngues de 

Referência para Surdos de Natal? 

2. Que sentidos sobre o ser professor dos Complexos Bilíngues de Referência para 

Surdos de Natal são construídos nas relações dialógicas estabelecidas entre as 

vozes dos professores mutuamente? 

3. Que sentidos sobre o ser professor dos Complexos Bilíngues de Referência para 

Surdos de Natal são construídos nas relações dialógicas estabelecidas entre as 

vozes dos professores e outras vozes sociais? 

A partir dessas questões, que buscaremos responder, definimos nosso objetivo 

geral: criar inteligibilidade sobre um problema social que tem a linguagem ocupando papel 

central, qual seja, o ser professor nos Complexos Bilíngues de Referência para Surdos da 

Cidade de Natal-RN. Ancorados no objetivo geral, definimos nossos objetivos específicos, 

que são: 

                                                           
5
 Embora o perfil do profissional a ser formado na UFRN no curso mencionado seja inédito no Estado, os 

títulos de licenciado e de bacharel em Letras-Libras não o são. De 2008 a 2012 aconteceram, na modalidade 
de Educação à Distância, os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Letras-Libras, ministrados pela 
Universidade Federal de Santa Catarina ao pólo de Natal, situado no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O bacharelado formou profissionais Tradutores-Intérpretes de Libras, 
enquanto que a Licenciatura formou Professores de Libras como primeira e segunda língua. 



1. Identificar o que dizem docentes a respeito do ser professor dos Complexos 

Bilíngues de Referência para Surdos de Natal. 

2. Discutir os sentidos construídos sobre o ser professor dos Complexos Bilíngues de 

Referência para Surdos de Natal nas relações dialógicas estabelecidas entre as 

vozes dos professores mutuamente. 

3. Discutir os sentidos construídos sobre o ser professor dos Complexos Bilíngues de 

Referência para Surdos de Natal nas relações dialógicas estabelecidas entre as 

vozes dos professores e outras vozes sociais. 

Nosso trabalho se compõe de sete capítulos, das considerações finais, das 

Referências, dos Anexos e dos Apêndices. O primeiro capítulo é este, intitulado “Notas 

Introdutórias”, que situa brevemente o leitor a respeito de nossa pesquisa. O segundo, 

intitulado “Área e instrumentos de afinação: referenciais teóricos e acadêmicos”, traz em si 

informações sobre a área na qual nos situamos – a Linguística Aplicada – e nossos 

referenciais teóricos para análise dos dados – os pressupostos do Círculo de Bakhtin e os 

Estudos Culturais sobre a Diferença. O terceiro, intitulado “Vozes sobre o ser professor de 

surdos ao longo dos tempos”, apresenta fatos históricos relevantes a respeito do papel do 

professor de surdos ao longo da história. O quarto, com o título “Vozes de perto”, consiste 

de nosso Estado da Arte, situando o leitor no cenário atual com base em pesquisas recentes 

sobre ser professor de surdos no Brasil. O quinto capítulo, “A composição”, registra o 

percurso metodológico de realização da pesquisa. O sexto, “Vozes sobre o ser professor 

nos Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal”, traz os dados construídos 

em campo e a identificação dos diálogos estabelecidos entre as vozes dos sujeitos sobre o 

ser professor de surdos nos CBRS. O sétimo, “Nossas e outras vozes sobre a educação de 

surdos nos Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal”, discute e 

problematiza o ser professor de surdos levando em conta vozes outras, que compõem o 

atual panorama da educação de surdos no Brasil e no mundo. Por fim, trazemos nossas 

considerações finais com o título “O conjunto da ópera”. Seguem-se a isso as Referências, 

os Apêndices e os Anexos do trabalho. 

 

  



2 ÁREA E INSTRUMENTOS DE AFINAÇÃO: REFERENCIAIS TEÓRICOS E 

ACADÊMICOS 

Iniciaremos este capítulo apresentando nossa área de pesquisa: a Linguística 

Aplicada. Posteriormente, trataremos dos referenciais teóricos e acadêmicos com base nos 

quais afinamos nosso trabalho – os pressupostos do Círculo de Bakhtin; e os pressupostos 

de duas vertentes dos Estudos Culturais: os Estudos sobre Diferença e os Estudos Surdos.  

 

2.1 A LINGUÍSTICA APLICADA COMO ÁREA DA PESQUISA 

A necessidade de nos situarmos em um campo de estudos que permita o 

entrecruzamento teórico para a compreensão do fenômeno pesquisado nos levou à escolha 

da Linguística Aplicada (LA) como área de pesquisa. Discorramos um pouco a respeito 

dela e de sua relação com nosso trabalho. 

Seja por sua alcunha – que contém o lexema “linguística”, coincidente com o 

de outra área do saber, a Linguística –, seja por seu histórico – que em algum momento 

priorizou a aplicação de teorias linguísticas –, LA é tida por muitos como extensão da 

Linguística, ou como sua subárea responsável pelo teste de hipóteses em campo. 

Todavia, a LA é uma área mestiça, nômade, fronteiriça de construção do 

conhecimento; que não se limita à aplicação de teorias linguísticas; que não se 

circunscreve à área educacional; que lança mão, quando pertinente, de contribuições das 

mais diversas áreas do saber, inclusive da Linguística e da Educação.  

Cremos que uma atitude chave para que se entenda a LA seja reconhecer que, 

antes de se debruçar sobre a linguagem em si, ela se debruça sobre problemas sociais, mais 

especificamente aqueles em que a linguagem tem um papel central (MOITA LOPES, 

2006). A despeito de não estar no centro da pesquisa em LA, a linguagem não só ainda está 

no centro do problema social investigado por essa área do conhecimento, como constitui, 

na forma de textos, o dado primário das ciências humanas e sociais (BAKHTIN, 2011), 

onde a LA se situa. 

O movediço terreno sobre o qual tem se construído a LA, que se constitui do 

ser humano e suas relações sociais, torna complicada a tentativa de se encontrar um 



conceito que dê conta de defini-la. Almeida Filho, de modo competente, arrisca-se a fazê-

lo chegando ao que segue: 

[...] a Linguística Aplicada é a área (uma de três tradicionalmente ativas 

nas universidades brasileiras – Literaturas, Linguística e Linguística 

Aplicada) que se ocupa da pesquisa sobre questões de linguagem situadas 

na prática social, com procedimentos específicos determinados pela 

natureza aplicada da pesquisa que tipicamente a serve. (ALMEIDA 

FILHO, 2008, p. 26). 

 

Moita Lopes (2009, p. 19), aproximando-se de Almeida Filho, entende a LA 

como “um modo de criar inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem 

um papel central”.  

Como se vê, ao contrário daquilo que seu nome faz supor à primeira vista, a 

LA não consiste da simples aplicação da Linguística, embora esse já tenha sido seu perfil 

no passado. Nos dias atuais, essa área de estudo tem um matiz furta-cor, passível de 

aproximar-se do tom de outras disciplinas, para melhor atender ao propósito de estudo dos 

fatos da linguagem em suas mais variadas tonalidades. 

Moita Lopes denomina a LA, a qual se dedica na atualidade, como Linguística 

Aplicada Indisciplinar. Em suas palavras,  

ela é indisciplinar tanto no sentido de que reconhece a necessidade de não 

se constituir como disciplina, mas como uma área mestiça e nômade, e 

principalmente porque deseja ousar pensar de forma diferente, para além 

dos paradigmas consagrados, que se mostram inúteis e que precisam ser 

desaprendidos. (LOPES, 2009, p. 19). 

 

Pennycook alcunha a área de conhecimento em questão como Linguística 

Aplicada Transgressiva. De acordo com o autor,  

a teoria transgressiva assinala a intenção de transgredir, política e 

teoricamente, os limites do pensamento e da ação tradicionais, não 

somente entrando em território proibido, mas tentando pensar o que não 

deveria ser pensado, fazer o que não deveria ser feito. (PENNYCOOK, 

2006, p. 82). 

 

Rajagopalan (2008), por sua vez, além de fazer uso do termo Linguística 

Aplicada, também advoga pela construção de uma Linguística Crítica, que dialoga de perto 

com as intenções da LA. De acordo com o autor, é impossível se pensar nos estudos da 



linguagem como sendo algo desconectado da vida dos sujeitos, bem como de aspectos 

políticos e ideológicos, sendo impossível, portanto, um fazer científico que seja neutro, 

sobretudo nessa área. 

A apresentação das perspectivas desses três autores a respeito do estudo da 

linguagem não tem por intuito apontar dissensão de nomenclatura, como se pode pensar. 

Antes, visa trazer à luz o fato de que hoje a LA se constitui uma área do conhecimento 

altamente implicada nas questões que abarca. Ao pesquisador que se pretende linguista 

aplicado é simplesmente impossível a imparcialidade, a nulidade de sua voz entre as dos 

sujeitos de pesquisa, seja ela de concordância ou não. 

Daí esta ser uma área tão propícia aos estudos sobre identidade, minorias 

linguísticas e educação, por exemplo, pois o pesquisador, fazendo parte ou não do grupo 

investigado, se vê como parte ativa e interveniente no fazer científico, e não mero 

expectador dos fatos (até porque, mesmo para os que se pretendem transparentes à 

pesquisa, isso é inviável). 

A Linguística Aplicada, por suas características apresentadas, é o campo do 

conhecimento que responde muito bem às complexas demandas da ciência na atualidade, 

pois não restringe o estudo de um fenômeno à responsabilidade de uma única teoria, 

abrindo-se a outras áreas que possam contribuir na compreensão dos problemas 

investigados, os quais, em nossos dias, são reconhecidos como complexos e particulares 

demais para serem tutelados por uma única perspectiva. 

Além disso, tratar de problemas sociais atuais em cujo centro encontram-se as 

práticas linguageiras não deve prescindir da atenção àqueles que os vivenciam. Se “Língua 

é aquilo que todos nós falamos, de um modo ou de outro”, como afirma Rajagopalan 

(2008, p. 16), como não considerar sua condição de existência, o sujeito?  

Aliás, considerar o sujeito nas pesquisas em LA sob uma perspectiva trans, 

multi, indisciplinar requer do pesquisador especial atenção ao mundo em que ele vive. 

Impossível negar o caráter heterogêneo, fluido e mutante das sociedades pós-modernas, de 

suas instâncias discursivas, de seus problemas e de suas leituras possíveis, o qual, numa 

relação de mutualismo, incide diretamente sobre o ser humano pós-moderno, 

essencialmente difuso, complexo e incompleto. 



Certamente, é o anseio por encontrar respostas que deem conta desse ser 

multifacetado, situado historicamente, com gênero, raça, sexualidade e todos os demais 

fatores que o constitui, que tem criado atração entre a LA e os estudos sociais, conforme 

indicam Menezes, Silva e Gomes (2009). 

A despeito do alargamento de campo de atuação da LA, os eventos atrelados à 

educação, onde foi gestada, continuam sendo considerados dos mais desafiadores objetos 

propícios ao investimento em pesquisas subsidiadas por ela. Celani (2000), reforçando o 

caráter implicado da LA, admite a relevância de suas pesquisas não apenas no contexto 

direto de sala de aula, mas na formulação de políticas educacionais como um todo. Ao 

elencar as possíveis áreas de atuação da LA na política educacional deste país, Celani 

destaca o ensino-aprendizagem de línguas e as particularidades que esse processo envolve. 

De acordo com a autora,  

neste momento trágico da situação brasileira no que se refere à educação 

fundamental, devo afirmar que questões referentes à alfabetização e 

letramento devem ter especialíssima atenção por parte dos que se 

preocupam com políticas educacionais, já que têm repercussão vital no 

desenvolvimento da educação em outras disciplinas do currículo. 

(CELANI, 2000, p. 28). 

 

Para os fins deste trabalho, cumpre enfatizar que a autora demonstra 

preocupação com os temas relacionados à educação bilíngue, aos distúrbios da 

comunicação e à formação de docentes, três tópicos basilares desta investigação. 

Apresentados, ainda que de modo breve, aspectos de maior relevância da LA 

para efeitos deste trabalho, justificamos que nos situamos sob seu escopo, em primeiro 

lugar, porque nosso objetivo se aproxima do propósito geral da LA, qual seja, “criar 

inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central" 

(MOITA LOPES, 2009, p. 19). 

Em segundo lugar, porque nosso trabalho visa tratar de um tema cujo estudo 

extrapola o âmbito da linguagem, adentrando o território político-educacional. Por ser 

aberta ao estabelecimento de diálogos entre vários campos do saber, a LA serve bem a 

nosso propósito. De acordo com Celani,  

tendo em vista que a linguagem permeia todos os setores de nossa vida 

social, política, educacional e econômica, uma vez que é construída pelo 

contexto social e desempenha papel instrumental na construção dos 



contextos sociais nos quais vivemos, está implícita a importância da LA 

no equacionamento de problemas de ordem educacional, social, política e 

até econômica. (CELANI, 2000, p. 20) 

 

Em terceiro lugar, fortalece nossas bases no terreno da Linguística Aplicada o 

compromisso ético de investigar as vozes sobre o ser professor nos Complexos Bilíngues 

de Natal a partir de um lugar politicamente situado, que toma os surdos brasileiros, parte 

do público alvo de nossos sujeitos de pesquisa, como grupo linguístico e cultural (e não 

patológico); que reconhece a necessidade de formação docente específica para atuar com 

esse público; que é ciente da postura da comunidade surda sobre a atual Política de 

Inclusão nacional; e que tem sua história, pessoal e acadêmica, altamente atrelada às 

discussões do/sobre o povo surdo brasileiro. 

 

2.2 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

2.2.1 Círculo de Bakhtin 

Os pressupostos do Círculo de Bakhtin são os que de maneira mais patente 

subsidiam a pesquisa em execução. Deles provêm não apenas a concepção de linguagem 

que nos respalda, mas também a concepção de sujeito, de voz e diálogo, determinantes na 

elaboração dos objetivos desta pesquisa. Além disso, as proposições do Círculo sobre o 

próprio fazer científico nas Ciências Humanas nos são caras. 

 

2.2.1.1 Sujeito e linguagem 

O ser humano é um sujeito de linguagem. A todo tempo, busca atribuir e 

compreender os sentidos do mundo em que se situa na interação com o outro. Esse outro, 

de acordo com o Círculo, é o espelho por meio do qual o “eu” tem notícias de si. Ou seja, é 

por meio do outro, e do acabamento dado ao “eu” por esse outro, que o “eu” se 

compreende. 

Ao nos depararmos com essa visão da compreensão altamente imbricada na 

relação entre o “eu” e o outro, entendemos que a linguagem é inexoravelmente social, e 

que os sentidos alcançados por meio dela se realizam na interação entre duas consciências. 



De acordo com Bakhtin (2012) a linguagem compõe-se de signos, verbais ou 

não. Muitíssimo díspar do signo saussureano, o signo bakhtiniano se define sobretudo por 

ser inevitavelmente ideológico e sempre variável, flexível. Bakhtin (2012) deixa claro que 

o signo não se restringe ao universo da língua, isto é, à palavra. Qualquer objeto do mundo, 

natural, tecnológico ou de consumo pode vir a ser signo, bastando, para isso, que os 

homens, no terreno interindividual da comunicação social, atribuam carga ideológica a ele. 

Daí o autor argumentar, em “O Problema do Texto...” que “a ciência das artes (a 

musicologia, a teoria e a história das artes plásticas) opera com textos (obras de arte)” 

(BAKHTIN, 2011, p. 308), ainda que não verbais.  

Nenhum signo é natural, não podendo ser constituído individualmente, por um 

único sujeito. Antes, ele se estabelece socioideologicamente, e alimenta as consciências 

individuais, as quais refletem e refratam a lógica e as leis dos signos, uma vez que são 

“fato socioideológico” valorativamente acentuado (BAKHTIN, 2012, p. 36).  

Dentre todos os signos ideológicos, a palavra (signo linguístico) é privilegiada 

pelo Círculo de Bakhtin. “Fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 2012, p. 36), 

ela compartilha com os demais signos suas características, exceto por ter sua realidade 

completamente absorvida por sua função de signo, não tendo funções cumulativas. A 

palavra é puro signo.  

Material privilegiado da comunicação humana na vida cotidiana, a palavra 

ultrapassa qualquer limite institucional. Considerada signo neutro por não estar presa a 

nenhuma esfera de atividade humana, diferentemente dos demais, ela não é material 

ideológico restrito a um domínio específico, mas circulante em todos os campos da criação 

ideológica, podendo ser usada a serviço de qualquer função (científica, estética, moral, 

religiosa etc.).  

A palavra não depende de nenhum recurso extracorporal para que exista; é 

flexível e passível de ser veiculada pelo corpo, o que faz dela material semiótico da 

consciência, do discurso interior. Por ser puro signo, constitui-se “primeiro meio da 

consciência individual.” (BAKHTIN, 2012, p. 37). Sendo a matéria-prima social da vida 

interior, a palavra acompanha e comenta toda a criação ideológica, participando da 

compreensão (ou descodificação) de todos os signos não verbais.  



São as palavras que contêm os signos que compõem de forma coerente o 

Texto
6
 sobre o qual o Círculo se detém, o Texto linguístico. Porém, além de signo, a 

palavra pode ser tomada como sinal, quando focalizada exclusivamente como forma 

linguística, com significado restrito e estabelecido tradicionalmente à forma de verbete ou 

simplesmente numa relação interna com os demais componentes da oração de que 

participa. Aí é onde deve estar o primeiro cuidado na compreensão do conceito de Texto 

apresentado por Bakhtin: o Texto é um conjunto coerente de signos, não de sinais
7
. 

 

2.2.1.2 Linguagem, texto e enunciado 

A forma como o Círculo de Bakhtin pensa a linguagem foge àquela de sistema 

ou mero objeto de estudo da linguística. Ela, a linguagem, é tida como condição de 

humanidade, devendo sempre ser considerada em sua integridade, viva e plural, com 

funcionamento essencialmente dialógico. A instância de vida da língua é a comunicação 

verbal concreta, e a interação é sua condição de existência, o que aponta seu caráter 

indiscutivelmente social. 

O enunciado é tido como a unidade de análise pelo Círculo, constituindo-se 

sempre de outros enunciados a ele relacionados pela esfera de comunicação discursiva em 

que se insere. Esse polo do texto privilegiado pelo Círculo é sempre um elo na cadeia 

discursiva, precedido e sucedido por enunciados outros, não devendo ser estudado fora 

dessa corrente discursiva.  Sua conclusibilidade é sempre provisória e contingente, e sua 

exauribilidade é momentânea. Ele é concreto e, por isso, invariavelmente histórico, 

situado. Seu princípio absoluto são enunciados anteriores a ele; e seu fim absoluto são 

                                                           
6
 Farei distinção entre Texto (com letra maiúscula) e texto (com letra minúscula) nesta seção do trabalho, 

embora Bakhtin não o faça, apenas como forma de distinguir o Texto de que Bakhtin fala (conjunto de 
signos coerente) dos textos consultados por mim para a elaboração deste texto, também com letra 
minúscula. Assim, que se atente para o fato de que, nas citações, texto, com letra minúscula, corresponde 
ao Texto que trago com letra maiúscula. 
7
 A coincidência de dois termos pode ocasionar confusão ao leitor. Solicitamos aqui que não se confundam 

os conceitos de sinal enquanto léxico das Línguas de Sinais e de sinal enquanto face da palavra. Em seu 
trabalho, Bakhtin tomou as Línguas Orais para a discussão do Texto verbal. Hoje, os estudos mais recentes 
com base nos pressupostos do Círculo reconhecem que as Línguas de Sinais também são linguagem verbal. 
As Línguas de Sinais têm sinais espacialmente realizados como unidades da língua equivalentes às palavras 
nas Línguas Orais. Assim, submetidos a um olhar bakhtiniano, os sinais das LS, assim como as palavras nas 
LO, se compõem de signo (face ideológica) e sinal (face formal). Recomendamos ao leitor que ao se deparar 
com o termo palavra nestas páginas, leia-a como palavra/sinal (das Línguas de Sinais), uma vez que as 
considerações sobre a palavra de Línguas Orais se aplicam ao sinal de Línguas de Sinais. 



enunciados de outros responsivos a ele, entre os quais se estabelecem complexas relações 

dialógicas, sobre as quais discorreremos de modo mais adensado posteriormente.  

As noções de Texto, signo e enunciado para o Círculo são importantes neste 

trabalho, pois deixam claro nosso posicionamento quanto ao corpus da pesquisa, o qual se 

constitui de linguagem verbal gráfica. 

 No texto O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências 

humanas, Mikhail Bakhtin dá início à execução de um projeto de dizer com vistas à 

discussão do dado primeiro e primário das chamadas Ciências Humanas, o Texto, que as 

diferencia das Ciências Naturais, que não operam com ele. 

Consideramos que há três conceitos relevantes para a compreensão do Texto 

como o marcador-mor das Ciências Humanas: o primeiro é o de signo, já abordado 

anteriormente; o segundo é o de Texto; e o terceiro é o de enunciado como o polo do Texto 

a ser privilegiado nas Ciências Humanas. 

Considerando as intenções deste trabalho, torna-se atraente o conceito de Texto 

presente no livro Estética da Criação Verbal (ECV) (BAKHTIN, 2011, p. 307): “qualquer 

conjunto coerente de signos”. Concisa e relativamente simples, a definição apresentada 

chega a causar a falsa impressão de que é nos signos que estão as chaves da compreensão 

do conceito bakhtiniano de Texto. Ao realizarmos uma leitura um pouco mais criteriosa e 

extensa, contudo, reconfiguramos completamente a noção inicialmente apresentada, e 

percebemos que atribuir a um conjunto coerente de signos condição bastante e suficiente 

para a existência do Texto pode significar andar na contramão daquilo que o autor propõe, 

sobretudo se a coerência de que ele fala for interpretada simplesmente como sendo interna 

ao texto. Assim, fazemos o seguinte esclarecimento: não é o signo que faz o texto “Texto”; 

mas é o Texto, enquanto enunciado, a condição de existência da palavra enquanto signo. 

A pontuação feita acima, bem como o conceito de Texto bakhtiniano, se 

clarificam não após a compreensão do que vem a ser o signo somente, mas na 

compreensão do Texto enquanto enunciado e do signo enquanto parte/face da palavra que 

reluz mais fortemente nesse polo do Texto. Acreditamos que, entendido isso, é possível 

que o pesquisador das Ciências Humanas conscientemente defina o lugar de seu trabalho 

nas grandes áreas do saber.  



Em “O Problema do texto...”, Bakhtin (2011) faz a apresentação de dois polos 

do Texto, que se destacam quando este é tomado enquanto dado de pesquisa, entre os quais 

todas as disciplinas humanísticas se situam. O primeiro diz respeito à forma, ao sistema 

linguístico, à estrutura da língua que a faz relativamente estável e permite a identificação 

do código em que o Texto se materializa pelos interlocutores. Constitui-se daquilo que é 

repetível, copiável, dado. Na leitura de “Os Gêneros do Discurso” (BAKHTIN, 2011), é 

possível identificarmos esse polo como polo da oração, objeto da linguística, cujo estudo 

estrito se ocupa da organização interna do texto, da relação estrutural entre seus 

componentes, da palavra enquanto sinal com repertório finito e preciso de significados.  

O segundo polo é de natureza não rígida, estática ou sedimentada, mas relativa, 

móvel e maleável. É o polo do enunciado, que abarca não somente a forma da língua, mas 

toda a novidade e individualidade do Texto. Seu caráter se delineia não em função de um 

sistema de palavras, mas enquanto fato histórico situado, que se projeta em direção ao 

passado e ao futuro numa relação sempre responsiva com outros Textos. Nesse polo, a 

palavra é signo e não se relaciona unicamente com os demais elementos do texto, mas se 

projeta para fora dele, estabelecendo relações de sentido com outros, produzidos nas mais 

variadas circunstâncias históricas, culturais e sociais.  

Retomando o Texto enquanto dado das Ciências Humanas, o que Bakhtin 

expressa é que o pesquisador das humanidades pode tomar o texto situando-o no polo da 

oração ou no polo do enunciado. Afirmando sua própria postura, o filósofo argumenta que, 

se o homem social é o real objeto das Ciências Humanas e o Texto é o dado primário de 

suas disciplinas, o polo do enunciado é o que, de forma patente, utilizando como material e 

meio o polo da oração, deve ser privilegiado nos estudos sobre o homem, pois ele mesmo 

se constitui pelo caráter inexoravelmente social do sujeito. Por isso, é sobre esse polo do 

Texto que Bakhtin e o Círculo se debruçam, sobre o Texto enquanto enunciado.  

Conforme já dito, o enunciado não é abstrato, senão concreto, porque está 

situado no Texto, em suas condições concretas de realização, e não fora dele. O Texto, por 

sua vez, não é pensado pelo Círculo de forma destacada do quadro social e cultural em que 

se realiza; ao contrário, o quadro completo em que ele se insere faz parte de sua vida, o 

alimenta e lhe dá sentido. Esse sentido ultrapassa a mera significação que o polo da oração 

garante, alcançando os confins da verdadeira interpretação e compreensão só possíveis na 

consideração do enunciado concreto. 



É em “Os Gêneros do Discurso” que de forma mais detalhada Bakhtin (2011) 

fala sobre o enunciado, situando-o em relação à oração. Enquanto o primeiro é a unidade 

real da comunicação discursiva, o segundo é a unidade da língua (enquanto estrutura). 

Importante dizer que essa relação não é de oposição. O enunciado concreto imprescinde 

dos elementos estruturais da língua para que se realize, mas eles constituem apenas uma 

porção da sua verdadeira potencialidade.  

Não há enunciado neutro. Ele manifesta o estilo individual do sujeito, o qual 

está diretamente relacionado à autoria e, por isso mesmo, ao acento valorativo e ao 

posicionamento axiológico desse sujeito. Todo enunciado responde a outros anteriores, ou 

melhor, é a realização de uma atitude ativamente responsiva a algo dito antes, o que 

implica a valoração do falante. Por outro lado, todo enunciado espera essa mesma 

responsividade do ouvinte. Esta última emerge da legítima compreensão (o que não 

significa concordância) de enunciado anterior. Essa é a essência da recorrente afirmação 

bakhtiniana “Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva.” (BAKHTIN, 

2011, p. 289). 

A atitude responsiva é vital na explicação das três peculiaridades do enunciado 

feita por Bakhtin, quais sejam: a alternância dos sujeitos do discurso; a conclusibilidade 

específica; a relação do enunciado com o próprio falante (autor dele) e com os 

participantes da comunicação discursiva. Tais peculiaridades constituem os limites do 

enunciado, bastante diferentes dos da oração.  

Em primeiro lugar, o enunciado tem antes de si, por princípio absoluto, os 

enunciados de outros; e, após ele, por fim absoluto, enunciados responsivos de outros, ou 

compreensão responsivamente ativa silenciosa ou, ainda, uma ação responsiva com base na 

compreensão. A permissão para a alternância de sujeitos acontece quando o falante 

considera que alcançou uma conclusão, que é sempre provisória e contingente, que 

possibilita ao outro assumir uma postura responsiva diante do enunciado. Para o falante, a 

exauribilidade semântico-objetal do tema é determinante. A depender da situação 

discursiva, essa conclusão pode vir após o pronunciamento de uma simples palavra ou após 

a escritura de uma obra de vários tomos: tudo dependerá do julgamento do sujeito sobre se 

o tema foi exaurido ou não. São as intenções do falante – considerando o momento em que 

se encontra, quem é seu ouvinte, a resposta que espera dele e a que antecipa – que 



determinarão o gênero do discurso escolhido para que seu objetivo (exaurir o tema em 

determinada condição de comunicação) seja alcançado. 

Retornando à reflexão sobre o conceito de Texto e às questões sobre o signo, 

podemos, enfim, compreender minimamente que o caráter social, ideológico e maleável do 

signo se constitui pela natureza do enunciado concreto em que se insere. De acordo com 

Bakhtin,  

[...] a emoção, o juízo de valor, a expressão são estranhos à palavra da 

língua e surgem unicamente no processo do seu emprego vivo em um 

enunciado concreto. Em si mesmo, o significado de uma palavra (sem 

referência à realidade concreta) é extraemocional. [...] O colorido 

expressivo só se obtém no enunciado, e esse colorido independe do 

significado de tais palavras, isoladamente tomado de forma abstrata. 

(BAKHTIN, 2011, p. 292). 

 

O segundo cuidado a ser tomado no conceito de Texto, enquanto conjunto 

coerente de signos, diz respeito à natureza da coerência nele implicada. No enunciado, ela 

não se resume a sua relação com os demais elementos do texto de que participa. O gênero, 

a situação de comunicação discursiva, o momento histórico, os enunciados que dialogam 

com o qual ela participa etc. tornam o signo coerente no Texto. 

 

2.2.1.3 Vozes e diálogo 

A nenhum sujeito é dado o dizer a primeira palavra. Todo enunciado se 

constitui de palavra(s) já dita(s).  

No âmbito de estudo formal da língua – que se debruça sobre o polo da oração 

–, a interpretação de tal afirmação muito possivelmente se dará em torno da ideia de que, 

sendo a língua um sistema, deve ter certa estabilidade para ser compartilhada e 

compreendida entre os sujeitos do grupo que dela faz uso. Assim, a criação aleatória e 

assistemática de novas palavras e novas regras de uso é algo contraproducente, pois 

inviabiliza a interação. Portanto, embora haja fenômenos como a criação de neologismos, a 

variação e a mudança linguísticas, que vão no sentido da inovação na língua enquanto 

estrutura, é inegável a necessidade de que haja certa estabilidade no código linguístico, o 

que significa fazer uso de palavras e formas gramaticais já conhecidas.   



Para o Círculo de Bakhtin, porém, a compreensão da afirmação de que “todo 

enunciado se constitui de palavras já ditas” vai além da proposta pela perspectiva formal de 

estudo da linguagem. De acordo com esse grupo, cada palavra (enquanto enunciado), para 

além de formas estruturais, se compõe de elementos ideológicos que a encharcam. Tal 

saturação ideológica provém não apenas da esfera social em que a palavra é gestada, mas, 

principalmente, da entonação dada a ela a cada nova vez que é pronunciada. Por isso, toda 

palavra é dotada de entonação. A respeito desse aspecto entoacional da palavra, Bakhtin 

afirma: 

Por aspecto entoacional da palavra compreendemos a sua capacidade de 

exprimir toda a multiplicidade das relações axiológicas do indivíduo 

falante como o conteúdo do enunciado (no plano psicológico e 

multiplicidade das ações emocionais e volitivas do falante), além disso, 

mesmo que este aspecto fosse expresso numa entonação real durante a 

execução, ou fosse experimentado simplesmente como uma 

possibilidade, ele teria igualmente uma dimensão estética. (BAKHTIN, 

2010, p. 64). 

 

A cada nova vez em que é enunciada, a palavra é portadora da voz do autor, 

cujo sentido, sob a perspectiva bakhtiniana, não toma por base a parte física do fenômeno 

da voz humana, ou seja, “o som que é produzido pelo ar, lançado dos pulmões na laringe 

do organismo animal, e modificado pelos órgãos vocais”
8
. Antes, voz para o Círculo se 

traduz como posição ética e ideológica no enunciado concreto. 

Um membro de um grupo falante nunca encontra previamente a palavra 

como uma palavra neutra na língua, isenta das aspirações e avaliações de 

outros ou despovoada das vozes dos outros. Absolutamente. A palavra ele 

a recebe da voz de outro e repleta de voz de outro. No contexto dele, a 

palavra deriva de outro contexto, é impregnada de elucidações de outros. 

O próprio pensamento dele já encontra a palavra povoada. (BAKHTIN, 

2002, p. 203). 

 

Como se vê, toda palavra traz em si vozes, que não se restringem 

necessariamente ao posicionamento imediato do autor que a enuncia em certo tempo-

espaço, mas abarcam outras tantas anteriores, que estão em diálogo entre si. Desse modo, 

todos os nossos discursos se constituem por um diálogo entre vozes. Importante é 

                                                           
8
 Dicionário Michaelis da língua portuguesa online. Verbete “voz”. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/voz%20_1066757.html>. Acesso em: 5 jun. 
2015. 



explicitar que vozes sociais são identificadas não apenas nos discursos de sujeitos 

individuais. Os discursos institucionais também são perpassados por vozes que ressoam no 

grande diálogo, as quais podem ecoar nos discursos dos sujeitos.  

Enquanto a linguística reconhece que, no âmbito formal, a língua apresenta 

estratificações materializadas, por exemplo, nas variantes linguísticas determinadas por 

fatores etários, geográficos, genéricos, sociais e outros objetivamente mensuráveis; a 

metalinguística – perspectiva de estudos da linguagem proposta por Bakhtin – reconhece 

estratificações na produção de sentidos via linguagem, decorrentes de variáveis não 

objetivas nem precisamente mensuráveis, que são do âmbito axiológico e ideológico. Para 

a metalinguística, as vozes sociais presentes nos enunciados se constituem a partir da 

postura do sujeito mediante essas estratificações ideológicas. 

Destarte, para além de denunciar a faixa etária, a região de proveniência, o 

gênero ou a classe social dos sujeitos, as palavras e seu modo de uso apontam para 

valorações e escolhas ideológicas, as quais ressoam em vozes que se fazem ouvir em maior 

ou menor grau no grande diálogo que travam entre si, dentro de um enunciado ou entre 

enunciados. 

O diálogo é a condição de existência dessas vozes, pois somente no movimento 

dialógico é possível o posicionamento, que se realiza frente ao discurso do outro. Por isso, 

mais do que as vozes, importa as relações dialógicas estabelecidas entre elas.  

O diálogo não deve ser compreendido como sinônimo de harmonia entre as 

vozes. De acordo com Bakhtin, 

o nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de outros. Com 

algumas delas fundimos inteiramente a nossa voz, esquecendo-nos de 

quem são; com outras, reforçamos as nossas próprias palavras, aceitando 

aquelas como autorizadas para nós; por último, revestimos terceiras das 

nossas próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas. (BAKHTIN, 

2002, p. 1995). 

 

Em outro texto do mesmo autor, afirma-se que “para cada indivíduo, todas as 

palavras se dividem nas suas próprias palavras e nas do outro, mas as fronteiras entre elas 

podem fundir-se, e nessas fronteiras desenvolve-se uma tensa luta dialógica.” (BAKHTIN, 

2011, p. 379-380). 

O diálogo pensado pelo Círculo é conceito central no estudo da linguagem, e 

ultrapassa os limites do gênero discursivo “diálogo”, composto na interação face a face, 



caracterizado por turnos de fala entre sujeitos. Mesmo esse diálogo traz em si relações 

dialógicas de outra natureza. Vejamos o que diz Bakhtin sobre isso: 

essas relações [dialógicas] são profundamente originais e não podem 

reduzir-se a relações lógicas, ou linguísticas, ou psicológicas ou 

mecânicas, nem a nenhuma outra relação natural. [...] As relações 

dialógicas não coincidem, de maneira nenhuma, com as relações entre as 

réplicas do diálogo real; são bem mais amplas, diversificadas e 

complexas. (BAKHTIN, 2011, p. 330-331). 

 

Internamente, cada enunciado abarca relações dialógicas entre seus elementos; 

externamente, cada enunciado estabelece relações dialógicas com outros enunciados, ainda 

que mutuamente se desconheçam. A esse respeito, Bakhtin afirma que: 

 

dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, 

que nada sabem um sobre o outro, no confronto dos sentidos revelam 

relações dialógicas se entre eles há ao menos alguma convergência de 

sentidos (ainda que seja uma identidade particular do tema, do ponto de 

vista etc.). (BAKHTIN, 2011, p. 331). 

 

O diálogo deve ser tido, portanto, como fenômeno emergente das tensões entre 

pontos de vista diferentes, inerentes às atividades discursivas humanas. Tais atividades 

discursivas podem situar-se em esferas institucionais bastante específicas.  

A relação dialógica entre as múltiplas vozes sociais não é só tensa como 

assimétrica, ou seja, não há, no mundo ético, relações dialógicas que promovam 

equivalência sonora entre as vozes. Embora haja discursos que favoreçam a audição das 

múltiplas vozes que o compõem, ainda que em frequências diversas; há discursos que 

alteiam uma voz em detrimento de outras, silenciando outras vozes latentes nele, vindo a 

serem discursos que se pretendem monólogos. 

Na metalinguística, pode-se pensar os resultados das diferentes atividades 

humanas, que geram as estratificações ideológicas de que já falamos, como línguas sociais, 

criadas a partir de pontos de vista específicos e compartilhadas discursivamente entre 

grupos de sujeitos, que, por exemplo, findam por dar origem a gêneros específicos de sua 

realidade. Bakhtin explica a estratificação da seguinte maneira: 



esta estratificação da língua em gêneros se entrelaça, ora coincidindo, ora 

divergindo, com a estratificação profissional da língua (em amplo 

sentido): a linguagem do advogado, do médico, do comerciante, do 

político, do mestre-escola etc. Estas linguagens diferenciam-se 

evidentemente não só pelo vocabulário: elas implicam determinadas 

formas de orientação intencional, formas estas de interpretação e de 

apreciação concretas. (BAKHTIN, 2010, p. 96, grifo do autor). 

 

Pode-se considerar que essas línguas sociais compartilham um mesmo sistema 

de elementos formais, tendo por traços diferenciadores aspectos ideológicos. Quanto a isso, 

novamente citamos Bakhtin: 

Cada época da histórica da vida ideológica e verbal, cada geração, em 

cada uma das suas camadas sociais, tem a sua linguagem: ademais, cada 

idade tem a sua linguagem, seu vocabulário, seu sistema de acentos 

específicos, os quais, por sua vez, variam em função da camada social, do 

estabelecimento de ensino (a linguagem do cadete, do ginasiano, do 

realista são linguagens diferentes) e de outros fatores de estratificação. 

Trata-se de linguagens socialmente típicas por mais restrito que seja o seu 

meio social. [...] Enfim, em cada momento dado coexistem línguas de 

diversas épocas e períodos da vida sócio-ideológica. Existem, até mesmo, 

linguagens dos dias: com efeito, o dia sócio-ideológico e político de 

“ontem” e o de hoje não têm a mesma linguagem comum; cada dia tem a 

sua conjuntura sócio-ideológica e semântica, seu vocabulário, seu sistema 

de acentos, seu slogan, seus insultos e suas lisonjas. (BAKHTIN, 2010, p. 

97-98).  

 

Observa-se nessa citação o caráter plural da linguagem social, que em cada 

momento histórico apresenta confrontos sócio-ideológicos entre passado e presente, entre 

diferentes grupos sociais, diferentes tendências em qualquer âmbito da atividade humana, 

os quais são propiciadores do delineamento de diferentes línguas sociais que convivem 

(não necessariamente de modo harmonioso!) em todas as sociedades e épocas. A dinâmica 

existente entre essas línguas é denominada no Círculo como plurilinguismo dialogizado ou 

heteroglossia dialogizada
9
 (FARACO, 2009). 

                                                           
9
 De acordo com Campos (2012, p. 23), a tradução do termo original russo raznorechie é complexa.  

 
Pesquisadores como Zbinden, Lähteenmäkï e Brandist, discutem as implicações e 
dificuldades de interpretação desse conceito em função das traduções e das formas de 
recepção. No inglês aparece heteroglossia, referindo-se à pluralidade discursiva; no 
francês, há dois usos distintos, hétérologie (opção de T. Todorov) e plurilinguisme (opção 
de D. Olivier), significando diversidade de linguagens; no português, plurilinguismo.  
 



Bakhtin diz o seguinte a respeito do plurilinguismo e das linguagens que o 

compõem: 

[...] todas as linguagens do plurilinguismo, qualquer que seja o princípio 

básico de seu isolamento, são pontos de vista específicos sobre o mundo, 

formas de sua interpretação verbal, perspectivas específicas, objetais, 

semânticas e axiológicas. Como tais, todas elas podem ser confrontadas, 

podem servir de complemento mútuo entre si, oporem-se umas às outras 

e se corresponder dialogicamente. [...] Como tais, ainda, elas vivem 

verdadeiramente, lutam e evoluem no plurilinguismo social. (BAKHTIN, 

2010, p. 98-99). 

 

As tensões próprias do plurilinguismo social e a assimetria entre as vozes nele 

relacionadas dialogicamente criam duas forças em direções opostas. Uma delas é a força 

centrípeta, que vai no sentido da unificação das linguagens, de centralização das vozes, da 

estabilização discursiva. A outra é a força centrífuga, que vai no sentido da dispersão 

verbal-ideológica, da não nucleação enunciativa, da descentralização e desunificação 

linguística. Nenhum enunciado escapa a esse jogo de forças.  

 

2.2.1.4 Pistas Metodológicas 

O Texto é o dado primário das ciências humanas, mas seu objeto real é o 

homem social, cujas inter-relações verbais se estabelecem via enunciado, a unidade da 

comunicação discursiva, possível somente na fronteira entre duas consciências, conforme 

já visto. Nesta seção, apontaremos algumas pistas metodológicas para a pesquisa nas 

Ciências Humanas dadas pelo Círculo. 

Em “O Problema do Conteúdo, do Material e da Forma” (PCMF), Bakhtin 

(2010) se pronuncia a respeito do texto literário, ou seja, do objeto estético, 

problematizando o modo como seus contemporâneos o analisavam. No caso de nossa 

pesquisa de mestrado, nos deteremos sobre relatos de experiência de professores de Língua 

Portuguesa dos Complexos Bilíngues da Cidade de Natal, textos situados no domínio ético, 

ou seja, diverso daquele de que o filósofo dá conta. 

                                                                                                                                                                                
Nos trabalhos acadêmicos em português, tanto heteroglossia quanto plurilinguismo são encontrados. Neste 
trabalho, esses termos serão tomados por sinônimos. 



Em nossa primeira leitura de PCMF, a questão que se colocou foi justamente 

até que ponto ele poderia contribuir em nossa análise, e mais, de que compreensões 

necessitaríamos para não tomarmos equivocadamente o texto ético por estético em nosso 

proceder científico. Fica patente que são inquietações que remetem aos três domínios da 

cultura: temos um referencial metalinguístico que se destina ao estudo do texto artístico – 

estético – que pretendemos, enquanto sujeitos pesquisadores – produtores de textos do 

domínio cognitivo –, reler e utilizar como aparato para a compreensão de relatos de 

experiência – textos do domínio ético. 

Acreditamos que o primeiro passo importante, no sentido de compreender até 

onde podemos nos guiar pelo mapa constante em PCMF, seja compreender as diferenças 

que se manifestam textualmente no âmbito da vida e no da arte. Para isso, tomamos por 

base Voloshínov (2015), membro do Círculo que, em Discurso na Vida e Discurso na Arte 

(DVDA), indica alguns dos pontos em que divergem os textos dos domínios em discussão. 

Voloshínov (2015) pontua que a obra de arte, onde se situa o texto artístico, 

não estabelece instituições, diferentemente dos textos do mundo da vida. De acordo com 

ele, as comunicações política e jurídica, por exemplo, estabelecem instituições a que se 

tornam peculiares, mas a comunicação estética não. Considerando que nossa pesquisa tem 

como dados os textos de professores, não podemos desprezar que o discurso é engendrado 

institucionalmente, no âmbito educacional. 

Outra consideração importante do autor é que “na vida, o discurso verbal é 

claramente não autossuficiente.” (VOLOSHÍNOV, 2015, p. 6). Em outras palavras, o 

discurso da vida se relaciona com a situação extraverbal que o engendra, dependendo dela 

para que aconteça e cumpra o propósito do enunciador. O contexto extraverbal 

compreende os seguintes fatores: “1) o horizonte espacial comum dos interlocutores [...], 

2) o conhecimento e a compreensão comum da situação por parte dos interlocutores, e 3) 

sua avaliação comum dessa situação.” (VOLOSHÍNOV, 2015, p. 7). No texto literário, 

esse horizonte espacial e ideacional que os falantes compartilham, referido como 

presumido, presumível e não dito pelo autor, é bastante reduzido. Cabe ao autor julgar a 

pertinência para o todo de sua obra a maior ou menor elaboração textual que contribua para 

a sua compreensão pelo leitor.  

 



É imediatamente óbvio que o discurso na arte não é e nem pode ser tão 

estreitamente dependente de todos os fatores do contexto extraverbal, de 

tudo aquilo que é visto e sabido, como na vida. Uma obra poética não 

pode confiar em objetos e eventos do meio imediato como coisas 

“entendidas”, sem fazer mesmo a mais ligeira alusão a elas na parte 

verbal do enunciado. A esse respeito, muito mais é exigido do discurso na 

literatura, muito do que poderia permanecer fora do enunciado na vida 

precisa encontrar representação verbal. Nada deve ser deixado não dito 

numa obra poética do ponto de vista pragmático-referencial. 

(VOLOSHÍNOV, 2015, p. 14-15). 

 

Outra marca do texto estético é o acabamento, aspecto apenas tangenciado por 

Voloshínov no artigo DVDA. Conforme já indicado anteriormente, no plano artístico, o 

autor-criador reorganiza elementos dos atos ético e cognitivo compondo uma nova unidade 

de forma valorada. A posição privilegiada do autor-criador, exterior ao mundo do herói, é 

que permite a ele dar o acabamento à obra. No mundo da vida, esse acabamento é 

provisório e depende do outro para que aconteça, mas nunca em definitivo, pois ao falante 

é impossível distanciar-se completamente da situação em que se pronuncia.  

O aspecto institucional, a relação/constituição com o extraverbal e o 

acabamento provisório do texto ético, que o diferenciam do texto estético, são traços que 

não devem ser perdidos de vista na leitura que fazemos de PCMF com o intuito de 

encontrarmos subsídios para a realização de nossa pesquisa.  

As contribuições de PCMF, que se debruça sobre o texto literário, para nosso 

trabalho de mestrado, inserido na área da Linguística Aplicada, têm maior alcance quando 

pensada na inter-relação com outros textos do Círculo.  

A primeira delas é a noção do fazer científico como ato responsável. Vejamos 

uma passagem de seu texto em que trata disso: 

Agora a situação das coisas se altera: o reconhecimento dos direitos 

exclusivos do pensamento científico no campo da arte torna-se apanágio 

mesmo de vastos círculos; já quase se pode falar de um tom leviano e 

presunçoso de cientificismo, para o qual a ciência de hoje não está 

preparada; pois o desejo de se construir uma ciência a todo custo e o mais 

rápido possível, sempre acarreta uma grande queda do nível da 

problemática, um empobrecimento do objetivo submetido a estudo, e até 

a substituição desse objeto (no nosso caso, a obra de arte literária) por 

outra coisa bem diferente. Como veremos adiante, a jovem poética russa 

nem sempre soube evitar isso. Construir uma ciência sobre este ou aquele 

domínio da criação cultural, mantendo toda a complexidade, plenitude e 



originalidade do objeto, é um trabalho extremamente difícil. (BAKHTIN, 

2010, p. 14-15). 

 

A crítica que Bakhtin faz da perspectiva formalista de estudo do texto em 

PCMF chama nosso olhar ao perigo que corre o pesquisador que visa resultados rápidos, 

sem que dê a devida atenção ao todo do texto, tornando seu trabalho científico, não raro, 

mero projeto de sua vaidade.  Num contexto de mestrado, em que nos inserimos, por 

exemplo, no qual o período previsto para conclusão é de dois anos, não cair nessa cilada é 

um grande desafio. Cobrir toda a complexidade trazida por nossos dados a serem 

analisados requer, mais que lucidez e tempo, o compromisso ético do pesquisador em dar 

respostas aos problemas sociais que o interpelam. Enquanto pesquisador, “o indivíduo 

deve tornar-se inteiramente responsável: todos os seus momentos devem não só estar lado 

a lado na série temporal de sua vida, mas também penetrar uns os outros na unidade da 

culpa e da responsabilidade.” (BAKHTIN, 2011, p. 34).  

A segunda contribuição que identificamos é a visão do texto como um todo 

significativo, existente por sua realidade material, conteudista e formal. Acreditamos que, 

resguardadas as devidas diferenças, o texto não estético também pode ser lido sob essa 

tríade orgânica. Por meio dela, podemos pensar a constituição do texto sem incorrer no 

equívoco de tomar a parte pelo todo.  

A terceira é a compreensão de que na pesquisa o texto (dado investigado) não 

deve ser tomado apenas a partir de sua exterioridade, mas levando em conta suas 

dimensões históricas, sociais e culturais. Isso nos leva novamente à percepção do texto 

enquanto enunciado e não como objeto abstrato retirado de seu contexto de existência, que 

é o que o torna irrepetível, inédito, e por isso digno de ser pesquisado. 

 

2.2.2 Estudos Culturais  

 

Inaugurados pelo texto do britânico Richard Hoggart, intitulado Uses of 

Literacy, no ano de 1957, os Estudos Culturais (EC) vem ganhando corpo a cada nova 

década. Especialmente depois da criação do Centre for Contemporary Cultural Studies, 

centro de ensino e pesquisa de pós-graduação, situado na Universidade de Birminghan, na 



Inglaterra, seu fortalecimento enquanto campo de estudos sobre a cultura rendeu-lhe a 

adesão de estudiosos de várias partes do globo, buscando por meio dessa perspectiva 

compreender fenômenos específicos de realidades na maioria das vezes não abordadas nos 

livros de história. 

A década de 1980 foi para a área um momento muitíssimo profícuo, pois lhe 

permitiu dar o subsídio necessário a estudos sobre fenômenos até então sem lugar 

legitimado na academia, como os que se detinham sobre gênero, sobre os grupos Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Transexuais e Queer (LGBTQ), sobre minorias linguísticas e sobre 

grupos étnicos, por exemplo, cujas questões não encontram respostas nos cânones. 

Atender às demandas de grupos tão heterogêneos tem sido possível aos EC 

ainda nos dias atuais, quando têm marcado presença perene em trabalhos sobre o homem e 

suas condições de existência hoje, justamente porque não se detêm a disciplinas, e não se 

pretende uma disciplina, o que promove aproximações significativas com diversas áreas de 

estudo que contribuam para a inteligibilidade do problema em estudo. Conforme explicam 

Nelson, Treichler e Grassberg, 

de fato, os Estudos Culturais não são simplesmente interdisciplinares; 

eles são frequentemente, como outros têm dito, ativa e agressivamente 

antidisciplinares – uma característica que, mais ou menos, assegura uma 

relação permanentemente desconfortável com as disciplinas acadêmicas. 

Como diz Graeme Turner (1992), “motivados, ao menos em parte, por 

uma característica das disciplinas, os estudos culturais têm se mostrado 

relutante a se tornar uma delas”. (NELSON; TREICHLER; 

GRASSBERG, 2013, p. 8). 

 

Por isso torna-se complexa uma simples definição desse campo, que se debruça 

sobre fenômenos que ocorrem nas cidades modernas, comprometido com os estudos de 

todas as artes, crenças, instituições e práticas comunicativas de uma sociedade (NELSON; 

TREICHLER; GRASSBERG, 2013). 

Tomando seu próprio tempo e espaço para a construção do que poderia vir a 

ser um significado da cultura, autores dos Estudos Culturais a definiram de formas 

diferentes ao longo dos anos, sem perderem, contudo, o fio dialógico coerente que perpassa 

suas definições. Nelson, Treichler e Grassberg (2013) fazem um breve levantamento dos 

sentidos desse termo para alguns autores da área. Para Williams, a cultura se assenta 



simultaneamente sobre domínios simbólicos e materiais, cabendo ao seu estudo voltar-se 

para a relação entre eles. Jody Berland, por sua vez, afirma ser a cultura “uma forma 

completa de vida material, intelectual e espiritual.” (BERLAND, 1976 apud NELSON; 

TREICHLER; GRASSBERG, 2013, p. 13). Para Paul Willis, a cultura é “o próprio 

material de nossas vidas diárias, as pedras fundadoras de nossas compreensões mais 

corriqueiras.” (WILLIS apud NELSON; TREICHLER; GRASSBERG, 2013, p. 13). Hall, 

por sua vez, afirma que a cultura é “o terreno real, sólido, das práticas, representações, 

línguas e costumes de qualquer sociedade histórica específica.” (HALL apud NELSON; 

TREICHLER; GRASSBERG, 2013, p. 14). Além disso, pode ser compreendida de acordo 

com o autor como “as formas contraditórias de ‘senso comum’ que se enraizaram na vida 

popular e ajudaram a moldá-la.” (HALL, 1986 apud NELSON; TREICHLER; 

GRASSBERG, 2013, p. 14). 

Os Estudos Culturais (EC) nas últimas três décadas têm dado preciosas 

contribuições para as pesquisas sobre o homem contemporâneo e as relações de que é 

parte. Identidade, diferença e representação, como temas de sua agenda de pesquisa, têm 

sido abordadas e problematizadas a fundo, sempre de modo situado e crítico, com especial 

olhar para as relações de poder imbricadas em sua constituição.  

Além dos estudos sobre identidade, diferença e representação, situa-se também 

sob o escopo dos EC os Estudos Surdos (ES), que têm se dedicado à compreensão dos 

fenômenos sociais vivenciados pelo povo surdo em diversas esferas, dentre as quais têm 

tido destaque a educacional, lugar de nosso trabalho. 

Levando em conta o objetivo que temos, investigar as vozes de professores 

sobre o ser professor nos CBRS de Natal, consideramos os EC como campo fértil, onde 

serão bem acolhidas as questões que buscamos responder. A evidente afinidade entre os 

EC e a LA legitima a escolha por aliá-los em nossa empreitada. 

A seguir, discorreremos a respeito dos Estudos sobre a Diferença 

desenvolvidos pelos EC, dando ênfase a aspectos particularmente relevantes para nossa 

pesquisa. 

 

2.2.2.1 Estudos sobre a diferença 



Diferenciar está nas bases da compreensão de mundo pelo sujeito. O modo 

como representamos o mundo se dá a partir do modo como organizamos fatos, 

experiências e coisas simbolicamente; e essa organização se realiza por meio da 

classificação dos inúmeros elementos que são significativos para a nossa existência. Tal 

classificação, por sua vez, acontece a partir das diferenças existentes entre (ou melhor seria 

“atribuídas a”) esses elementos. 

É entre o “ser” e o “não ser” que a diferença se constitui. De acordo com Silva 

(2012), cada afirmação do tipo “X é X” é acompanhada de infinitas negações, “X não é Y, 

nem Z, nem A, nem B, nem C [...]”. Assim, é pelo contraste com tudo o que não se é que 

se chega ao que se é. Desse modo qualquer concepção que se tem a respeito de algo é 

perpassada pela diferença. 

A diferença, portanto, é crucial para as representações que criamos para o 

nosso mundo. Compreendemos representação como sendo “a produção de sentido por 

meio da linguagem” (HALL, 2015, p. 2). Hall observa que “qualquer som, palavra, 

imagem ou objeto que funcionam como um signo, e é organizado com outros signos dentro 

de um sistema que é capaz de carregar e expressar sentido é [...] ‘uma linguagem.’” 

(HALL, 2015, p. 5, tradução nossa)
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. 

Conforme visto anteriormente, na seção em que abordamos os pressupostos do 

Círculo de Bakhtin, a linguagem tem papel crucial na compreensão de mundo dos sujeitos, 

pois se constitui simbolicamente. Dentre as linguagens, a língua se destaca como signo por 

excelência dada sua exclusiva função de signo. É por meio dela que todos os demais signos 

são compreendidos e, por ser o primeiro meio da consciência, é por meio dela que 

realizamos as diferenciações e construímos conceitos. 

Silva (2012) traz a diferença (o que não se é) como sendo condição para a 

identidade (o que se é) e vice-versa. Diante da tendência de se pensar a identidade como 

“aquilo que é” e a diferença como “aquilo que não é”, ele argumenta que a última antecede 

a primeira. Isso significa que a identidade se constitui não apenas em função do que se é, 

mas do que não se é. Se o contraste entre os diferentes só se evidencia na presença do 
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outro, do diferente, fica atestado o papel do social e da alteridade na constituição da 

identidade. 

No âmbito das relações interpessoais e da vida em sociedade, diferença e 

identidade se relacionam de modo complexo, pois a oposição que se faz tem como um dos 

elementos o eu, ou seja, o próprio sujeito, que se torna o parâmetro para a definição do 

outro: “o outro é o não eu” ou “o outro é o que eu não sou”; “eu não sou o outro” ou “eu 

não sou o que o outro é”. 

Portanto, diferença e identidade são interdependentes, e partilham uma 

importante característica: elas são o resultado de atos de criação linguística. Dizer que são 

o resultado de atos da criação significa dizer que não são “elementos” da natureza, que não 

são essências, que não são coisas que estejam simplesmente aí, à espera de serem reveladas 

ou descobertas, respeitadas ou toleradas. A identidade e a diferença têm que ser ativamente 

produzidas. 

Assim, linguagem, representação e diferença estão imbricadas. Woodward 

(2000), por exemplo, faz menção da relevância que a linguagem exerce na construção das 

representações dos sujeitos sobre si, isto é, é por meio da linguagem e dos sistemas 

simbólicos que as diferenças adquirem sentido. Silva (2012) corrobora a compreensão de 

Woodward (2000) sobre o papel da linguagem na construção da identidade/diferença, 

resultado de produção simbólica e discursiva, sempre marcada fortemente pelas relações de 

poder. 

As negociações entre o eu e outro ancoradas na diferença podem, à primeira 

vista, parecer um jogo fácil realizado em dupla, no qual os jogadores se opõe por um traço 

distintivo bem definido. Porém, quando pensamos sobre a complexidade que constitui cada 

sujeito, os diversos e intrincados papeis sociais que cada um desempenha, além dos 

posicionamentos assumidos por eles em cada situação de suas vidas, entendemos que não é 

tão fácil identificarmos as regras desse jogo. 

De acordo com Bauman (2001), os sujeitos e as relações de hoje – 

modernidade fluida – são líquidas. Para o autor, a “fluidez” constitui a principal metáfora 

para o estágio presente da era moderna. Tomando por referência a Enciclopédia Britânica, 

ele informa que a diferença entre os sólidos, os gases e os líquidos é que os últimos “‘não 



podem suportar uma força tangencial ou deformante quando imóveis’ e assim ‘sofrem uma 

constante mudança de forma quando submetidos a tal tensão.’” (BAUMAN, 2001, p. 7).  

A metáfora escolhida por Bauman para abordar o que ele chama de 

“modernidade líquido-moderna”, remete ao fato de que hoje predomina a ordem da 

mobilidade e da inconstância dos fluidos. Formas rígidas de enquadramento social e 

cultural estão sendo rapidamente substituídas pela liquidez, permissora do hibridismo 

evitado pelos sólidos. Esse movimento em direção ao líquido promove a imprevisibilidade, 

que interfere na administrabilidade do mundo e, por resultado, na constituição identitária 

dos sujeitos, que também assumem caráter fluido e consequentemente incontinente em 

fôrmas pré-moldadas. Daí ser inviável, conforme dito, pensar a diferença entre sujeitos a 

partir de um único traço distintivo. 

Apesar disso, de acordo com Woodward (2012, p. 11), “parece que algumas 

diferenças [...] são vistas como mais importantes que outras, especialmente em lugares 

particulares e em momentos particulares”. Lidar com as diferenças de forma dicotômica, 

de acordo com a autora, tem sido um dos modos de organização social, e nessas oposições 

binárias sempre um dos elementos goza de maior prestígio que outro.  

Retornamos aqui às relações de poder. Conforme Silva (2012), em geral, o 

sujeito a quem é dado o poder de dizer quem é diferente está na posição de privilégio, tem 

as características a partir das quais o “diferente” é definido. Temos como exemplo disso as 

relações hegemônicas entre homem e mulher, nativo e estrangeiro, branco e negro, normal 

e anormal, ouvinte e surdo, sujeitos diferenciados por meio de relações binárias em que, 

historicamente, o primeiro exerceu primazia sobre o segundo.  

Somente por meio do questionamento a esses binarismos é possível que se 

questione também as relações de poder em que um grupo subjuga o outro por seu traço 

distintivo, pela marca dessa diferença. Pelo fato de serem complexamente constituídos, 

entre sujeitos de grupos que se opõem por um traço distintivo que justifica discursivamente 

a supremacia de um sobre o outro, há traços compartilhados que redimensionam a própria 

diferença, porque a perpassam.  

Tomando a relação entre surdo e ouvinte como exemplo, podemos 

compreender a constituição complexa do sujeito.  “Ser surdo” não é “não ser ouvinte”. É 

“ser surdo”. Porém, isso não significa que surdos e ouvintes não podem compartilhar 



traços identitários. Pode haver (e há!) pontos de encontro entre surdos e ouvintes, mas que 

são mascarados porque se toma apenas uma característica do sujeito (sua condição 

auditiva) como a que o define. No caso do surdo, por exemplo, o fato de ser um sujeito que 

vivencia a surdez perpassa todas as suas demais características, mas essas características 

também perpassam o seu “ser surdo”. Ou seja, o sujeito se constitui dialogicamente. O 

mesmo ocorre com o ouvinte. A experiência da audição transcorre, e é transcorrida, pelas 

demais. Pensar o sujeito de modo completo nos possibilita essa compreensão. 

Os estudos sobre diferença têm dado preciosos subsídios para a compreensão 

de fenômenos sociais contemporâneos vivenciados por surdos, os quais têm sido 

estudados, por exemplo, pelos chamados Estudos Surdos, que certamente nos darão 

excelentes subsídios para a análise dos dados de nossa pesquisa. 

 

2.2.2.2 Estudos Surdos 

Seguindo a tendência dos Estudos Culturais, os Estudos Surdos (ES), em sua 

própria alcunha, deixa transparecer que, sob sua perspectiva, importa mais o fenômeno 

estudado do que a teoria que estuda o fenômeno. Eles buscam abordar e compreender 

fenômenos sociais, culturais, políticos, linguísticos e discursivos vivenciados por surdos 

desde uma perspectiva cultural, tendo a surdez como marcador da diferença. 

Conforme já discutido, a história dos surdos tradicionalmente vem sendo 

contada por ouvintes, ou melhor, a partir de uma visão ouvinte sobre quem é o surdo. É 

com esse processo que os ES rompem, nomeando-o de ouvintismo, que “é o conjunto de 

representações dos ouvintes sobre a surdez e sobre os surdos, a partir do qual este último 

está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” (SKLIAR, 2010, p. 15). 

De acordo com Skliar,  

os Estudos Surdos podem ser pensados como um território de 

investigação educacional e de proposições políticas que, por meio de um 

conjunto de concepções linguísticas, culturais comunitárias e de 

identidades, definem uma particular aproximação – e não uma 

apropriação – com o conhecimento e com os discursos sobre a surdez e 

sobre o mundo dos surdos. (SKLIAR, 2010, p. 30). 

 



Verifica-se, portanto, que os Estudos Surdos se debruçam sobre a surdez não 

como experiência da falta, mas como experiência da presença, como marcador cultural 

primordial (LOPES, 2011), realizando pesquisas cujo foco é abordar os temas que tocam 

os surdos a partir da visão surda.  

Os surdos formam uma comunidade linguística minoritária caracterizada 

por compartilhar uma Língua de Sinais e valores culturais, hábitos e 

modos de socialização próprios. A Língua de Sinais constitui o elemento 

identificatório dos surdos, e o fato de constituir-se em comunidade 

significa que compartilham e conhecem os usos e normas de uso da 

mesma língua já que interagem cotidianamente em um processo 

comunicativo eficaz e eficiente. Isto é, desenvolveram as competências 

linguísticas e comunicativa – e cognitiva – por meio do uso da Língua de 

Sinais própria de cada comunidade de surdos. (SKLIAR, 1997, p. 143). 

 

A forma como se define a surdez é crucial para a compreensão de quem é o 

sujeito surdo dos Estudos Surdos. Esse campo a compreende como uma experiência que 

ultrapassa os tradicionais padrões clínicos e médicos estabelecidos via determinação do 

estágio da vida em que acontece a perda auditiva do sujeito (pré-linguística, pós-

linguística) ou via medição dos graus de perda auditiva (leve, moderada, severa, profunda 

etc.). Assim, a surdez abordada pelos ES não se define em decibéis, nem mesmo remete à 

experiência da perda de audição, que é um fato clínico. A surdez sob o viés dos ES, 

portanto, não é compreendida como deficiência, como algo a ser reparado, minimizado ou 

emendado. 

Na comunidade de surdos, reconhecem-se produções culturais peculiares que 

vão além do uso comum da Língua de Sinais: o sentimento de identidade grupal, o auto-

reconhecimento e identificação como surdo, o reconhecer-se como diferentes, os 

casamentos endogâmicos, a produção de artefatos culturais materiais e imateriais que 

expressam e reforçam a experiência do ser surdo e particulariza esse grupo em termos de 

diferença, e não de deficiência.  

Nas seções “O ser professor de surdos ao longo do tempo” e “Nossas e outras 

vozes sobre a educação de surdos nos Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de 

Natal” daremos maior aprofundamento nas discussões sobre diferença com base em fatos 

relacionados a este trabalho. 

  



3 VOZES SOBRE O SER PROFESSOR DE SURDOS AO LONGO DOS TEMPOS 

“Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no 

diálogo dos séculos passados, podem jamais ser 

estáveis (concluídos, acabados de uma vez por 

todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no 

processo de desenvolvimento subsequente, futuro 

do diálogo.” 

(Bakhtin)
11

 

Atendendo à chamada da LA para a compreensão de fatos e sujeitos como 

sendo historicamente constituídos, nesta seção, temos por intenção situar historicamente 

nosso sujeito de pesquisa, o docente de Língua Portuguesa dos Complexos Bilíngues de 

Referência para Surdos de Natal, que é, de acordo com os propósitos dos CBRS e da 

Política Nacional de Educação Especial sob a perspectiva da Educação Inclusiva, professor 

de surdos. 

Inevitavelmente, nesse processo serão trazidas vozes da história a respeito do 

surdo, da educação desses sujeitos e da atuação docente com esses alunos em diversas 

épocas da trajetória humana. Isso age a favor de nosso estudo, uma vez que parte de nossa 

análise se constitui do entrecruzamento das vozes de nossos sujeitos com vozes outras, 

inclusive aquelas de tempos outros, que entram em relação dialógica de modo diacrônico 

com os enunciados dos professores de Língua Portuguesa que participaram deste estudo. 

 

3.1 REPRESENTAÇÕES SOBRE OS SURDOS NA ANTIGUIDADE 

A Língua sempre habitou o centro da problemática que envolve a surdez. 

Embora nem sempre as ações e discussões sobre a surdez a tenham levado em conta de 

forma explícita, a Língua atravessa séculos no núcleo da história dos surdos. 

O século XVI é tido como aquele em que se passou a destinar ensino formal 

aos surdos na Europa (SÁNCHEZ, 1990), bem como o que deu início aos registros mais 

sistemáticos das formas de se ensinar ao surdo, propiciados pela disseminação da escrita 

via imprensa. 
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Anteriormente a isso, contudo, há registros sobre a concepção de surdez de 

algumas épocas, realizados pontualmente, quase que por acaso, em documentos cujo tema 

principal não era discutir a surdez em si. Abaixo, apresentamos algumas das ideias 

precedentes ao século XVI, antecedidas pelo nome responsável por sua divulgação e o ano 

em que aconteceu. Este levantamento foi realizado com base em Sánchez (1990), Silva 

(2006) e Sacks (2010). 

 Aristóteles (384-322 a. C.): “Os mudos de nascimento também são surdos: eles 

podem emitir voz, mas não podem falar nenhuma palavra”. Para o filósofo, a 

audição é o sentido que mais contribui ao conhecimento, já que o discurso, que é a 

causa da aprendizagem, é compreensível porque a fala está composta de palavras, e 

cada uma é um símbolo racional, de modo que “daqueles que estão privados de um 

sentido ou de outro desde o nascimento, o cego é mais inteligente que o surdo-

mudo”.  

 Lucrécio (95-53 a. C.): para o poeta e filósofo latino, “não há arte possível para 

instruir ao surdo”. 

 Claudio Galeno (131-201): médico romano de origem grega que identificou a 

relação entre a audição e os órgãos da palavra, o que fazia que o surdo também 

fosse mudo. 

 Juan Huarte (séc. VIII): médico espanhol que afirmou que “se o homem nasce 

surdo, necessariamente há de ser mudo”. 

 Santo Agostinho(séc. I): “Aquele que não tem ouvido não pode ouvir e o que não 

pode ouvir jamais poderá entender e a falta de ouvido desde o nascimento impede a 

entrada da fé”. 

 Código Justiniano (séc. VI): essa compilação de constituições romanas considerava 

que havia dois tipos de surdos: os surdos de nascimento e os surdos que nascem 

ouvintes e, depois de já terem aprendido a falar, são acometidos pela surdez. Os 

surdos de nascimento são os afetados por duas condições, a surdez e a mudez, 

simultaneamente, o que significa que por causas naturais não podem nem ouvir 

nem falar. Já os surdos que nasceram ouvintes e sabem uma língua têm a mesma 

condição que os outros, mas perderam a voz ou a audição por uma enfermidade. 

Contudo, a maior diferença que o Código aponta entre os dois é que os que nascem 

ouvintes podem receber educação. Tal diferenciação propiciou a criação de direitos 



diferentes para surdos de nascença e para surdos que perdiam a audição após 

aprenderem uma língua: a esses últimos era permitido dirigir seus próprios assuntos 

por meio da escrita. 

 Papa Inocêncio III (1198): autoriza o casamento de um mudo, argumentando que 

“o que não pode falar, em sinais pode se manifestar”. 

 Santo Alberto Magno (1206-1280): considerado por muitos o maior teólogo e 

filósofo alemão da Idade Média, afirmou que “aqueles homens que são mudos de 

nascimento, o são porque também são surdos”. 

Sobre as pouquíssimas tentativas de instrução dos surdos anteriores ao século 

XVI, San Juan Beverly relata que conseguira ensinar um jovem “surdo-mudo” a falar 

(SÁNCHEZ, 1990). Do século XV, sabe-se que o pedagogo Rodolfo Agrícola retratou o 

caso de um “surdo-mudo” que havia aprendido a ler perfeitamente (SÁNCHEZ, 1990).  

Repara-se que todas as afirmações (ou negações) sobre o surdo até esse ponto 

são diretamente relacionadas à questão da linguagem. Percebem-se tentativas de 

estabelecer uma ligação entre surdez e mudez, colocando uma como consequência da 

outra. Quanto à instrução, os dois relatos do parágrafo anterior mostram que o ensino de 

língua (fala e leitura) tinha destaque. Assim, pode-se dizer que ser professor (preceptor, 

tutor) de surdos, desde os primórdios da instrução, significa realizar, de algum modo, um 

trabalho de linguagem com o aluno (pupilo). 

Secular é não só a tentativa de fazer falar ou ler o surdo, como também a ideia 

de que somente com a aprendizagem da língua majoritária da sociedade em que vivia 

(vive?) é que o surdo se mostraria um ser humano lúcido, inteligente e capaz, um 

pensamento aristotélico fortemente reforçado e disseminado pelas ideias de Santo 

Agostinho.  

Sobre as formas sinalizadas de comunicação até essa época, de acordo com 

Sánchez (1990), elas surgiram a partir do momento em que os surdos puderam se reunir, e 

isso não era muito frequente até o fim do feudalismo (cujo declínio se deu entre os séculos 

XIII e XVI na Europa Ocidental), pois as concentrações populacionais não eram grandes 

até essa época. Se àquele tempo a proporção dos casos de surdez era de um para mil, como 

é hoje, em conglomerados com poucos milhares de habitantes, tamanho razoável para a 

época, havia menos de uma dezena de indivíduos surdos; por isso, a interação entre eles 



não era comum. Há indícios de que, em geral, seu contato acontecia com familiares, na 

maioria das vezes ouvintes, que desenvolviam com eles uma forma de comunicação 

gestual caseira, para darem conta de conversar sobre os aspectos mais concretos e 

imediatos do dia.  

Formas sinalizadas de comunicação entre surdos já são apontadas no clássico 

Crátilo de Platão, onde Sócrates questiona:  

Se não tivéssemos voz nem língua e ainda assim quiséssemos expressar 

coisas uns aos outros, não deveríamos, como aqueles que ora são mudos, 

esforçar-nos para transmitir o que desejássemos dizer com as mãos, a 

cabeça e outras partes do corpo? (PLATÃO apud SACKS, 2010, p. 25).  

 

De acordo com Sánchez,  

desde a antiguidade se têm referências sobre a utilização de sinais por 

parte dos surdos, apesar disso, até fins do século XVIII não se contou 

com uma descrição desses sinais como formando parte de um código 

linguístico. Não sabemos, por conseguinte, em que medida as línguas de 

sinais eram empregadas pelos surdos dessa época. Ao que não cabe 

dúvida é que, no século XVI, eles [os sinais] eram utilizados pelos surdos 

de uma forma que impressionou a Montaigne por sua precisão e rapidez. 

Esse é um dado que indica com certeza a existência de grupos de surdos 

que formavam comunidades linguísticas, quer dizer, que compartilhavam 

um idioma. (SÁNCHEZ, 1990, p. 41, tradução nossa). 

 

Apesar da existência dos sinais desde a antiguidade, somente aos surdos que 

podiam se expressar oral ou graficamente (número pequeníssimo) era dado o direito de 

cuidar de seus próprios assuntos – fato que, ainda na atualidade, não deixa de acontecer, 

embora as Línguas de Sinais hoje gozem de reconhecimento. No caso dos surdos pré-

linguísticos – que nasceram ou se tornaram surdos anteriormente à aquisição da língua oral 

– era muito difícil chegarem mesmo ao domínio da escrita, o que lhes tirava a chance do 

direito à autonomia na resolução de seus problemas, dado o precário contexto 

comunicacional em que viviam e a consequente pobreza intelectual a que eram 

submetidos. 

A visão aristotélica que percebia a fala como expressão do raciocínio, somada 

à percepção da igreja católica sobre a importância da palavra (para a confissão dos 

pecados, por exemplo) foi determinante para que em algumas sociedades o surdo não fosse 

tido como ser humano, mas como ser irracional, sem salvação, ou mesmo sem alma. Foi já 



no século XII que a sinalização teve tímido reconhecimento por parte do Papa Inocêncio 

III, que afirmou “o que não pode falar, em sinais pode se manifestar”. 

 

3.2 PRECEPTORADO: O SER PROFESSOR DE SURDOS EM SEUS PRIMÓRDIOS 

O século XVI é conhecido na história dos surdos como a época em que, pela 

primeira vez, a instrução desses sujeitos ganha atenção. O Renascimento trouxe consigo a 

percepção de que o homem era a medida de todas as coisas e, portanto, o destino podia ser 

definido por ele, e não mais ser propriedade divina. Isso reverberou para a realidade dos 

surdos pela mudança da visão fatídica de que eles estavam entregues à sorte, que deu lugar 

à visão de que o ser humano pode fazer seu destino a seu modo. O surdo passou a ser 

considerado educável, e isso impulsionou educadores em toda a Europa a se lançarem ao 

ensino desse público.   

Naquele tempo, os preceptores se dedicavam ao ensino individualizado de 

surdos pertencentes à nobreza europeia. Seus pupilos, futuros herdeiros das riquezas de 

suas famílias, deveriam demonstrar aptidão na expressão e na compreensão da língua 

falada e escrita, bem como na resolução de problemas e na argumentação, ou então seriam 

desprovidos dos bens a que tinham direito (SÁNCHEZ, 1990). Para conseguirem tal feito, 

os preceptores cobravam boas quantias e se dedicavam a um pupilo por vez, empenhando 

muitos anos de trabalho com cada um (LANE, 2006).  

O início do preceptorado foi especialmente relevante na Espanha, onde as 

riquezas provenientes do Novo Mundo eram investidas na educação dos surdos de famílias 

nobres. Mundialmente conhecido como “o primeiro educador de surdos”, Pedro Ponce de 

León, frei espanhol, começava seu trabalho com os surdos pela escrita. Um de seus 

primeiros e mais bem sucedidos discípulos, chamado Don Francisco de Velasco, relatou o 

seguinte sobre o ensino destinado a si:  

No tempo em que eu era um menino e ignorante como uma pedra, 

comecei a trabalhar copiando o que meu professor havia escrito: e escrevi 

todas as palavras da língua castelhana em um livro preparado para isso. 

Daí em diante, comecei, com o favor de Deus, a soletrar e a expressar 

algumas sílabas e palavras com todas as minhas forças, de modo que a 

saliva fluía abundantemente de minha boca. Depois comecei a ler 

história, e em dez anos li a história do mundo inteiro. Mais tarde aprendi 

latim. Tudo isso foi mediante a imensa graça de Deus, que determina a 



existência do mundo. (MOORE, 1978 apud SÁNCHEZ, 1990, p. 37, 

tradução nossa). 

 

Vê-se, portanto, que já no século XVI, o ensino da língua escrita era presente 

na educação de surdos. Juan Pablo Bonet e Manuel Rodriguez de Carrión, ambos 

espanhóis, bem como William Holder e John Wallis, os dois da Grã Bretanha, também 

deram início a seus trabalhos com surdos por meio da escrita para que posteriormente seus 

pupilos chegassem a falar e a fazer leitura labial. Na realidade, até esse momento, fala, 

escrita e sinalização não eram vistos pelos professores como formas opositivas de 

comunicação. Em geral, a sinalização e a escrita eram utilizadas em conjunto para o ensino 

da fala; o principal objetivo, contudo, era a expressão do pensamento, via comunicação 

oral (falada) ou não oral (escrita e, em alguns poucos casos, sinalizada). 

Do século XVI ao XVIII, a instrução do surdo visava à aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento da comunicação, e as formas de ensino criadas nessa 

época não foram uniformes, até porque os educadores, ou preceptores, não se articulavam 

entre si. Antes, cada um à seu modo, lançava mão do que dispunha para ensinar: a escrita, 

a leitura, a leitura labial, a gesticulação e o alfabeto manual. A mina de ouro que se tornara 

o ensino de surdos de famílias nobres fez com que os mestres da época não 

compartilhassem seus métodos com ninguém além dos de sua família. Dado esse 

isolamento, muitos dos preceptores, sobretudo os que desbravaram a área ainda no século 

XVI, enterraram seus métodos consigo. 

Pode-se dizer, portanto, que a origem da profissão docente que se dedica ao 

ensino dos surdos, o que inclui nosso sujeito de pesquisa, encontra-se no surgimento da 

função do preceptor que, curiosamente, também tinha como principal meta lecionar língua 

ao surdo, à época na modalidade oral e escrita. 

Repare-se que, no século XVI, um importante médico e matemático fez a 

influente afirmação que segue:  

O surdo pode conceber que a palavra “pão”, por exemplo, tal como 

aparece escrita, representa o objeto que apontamos com o dedo [...]. O 

surdo-mudo pode preservar em sua mente as formas dos caracteres 

escritos e pode associá-los diretamente com as ideias: dado que as 

palavras representam ideias somente por uma convenção, as palavras 

escritas também podem representar ideias convencionalmente. 

(MOORES, 1978 apud SÁNCHEZ, 1990, p. 36, tradução nossa). 



 

Na citação, Moores (1978 apud SÁNCHEZ, 1990) traz o pensamento de 

Girolamo Cardano, médico e matemático quinhentista que apresenta a leitura e a escrita 

como formas de comunicar pelo/para o surdo equivalentes à audição e à fala, o que o 

aproximaria daquilo que se espera de um ouvinte apto a comunicar-se e gerir os bens da 

família – objetivo dos nobres na época. 

Quanto aos resultados obtidos pelos preceptores naquele tempo, os registros 

históricos não são totalmente confiáveis, segundo Sánchez (1990). Convinha às famílias, 

ao preceptor e ao próprio surdo que fosse anunciado documentalmente o sucesso do pupilo, 

acontecia então a pressão para que os incumbidos de oficializar o êxito proclamassem a 

competência do herdeiro. O fato de não haver dados sobre o grau da perda auditiva nem de 

quando a surdez foi adquirida pelo aluno também coloca em cheque as informações que 

declaram o bom desempenho dos surdos. A inexistência de registros mais específicos sobre 

os métodos utilizados pelos professores, por fim, impediu de uma vez por todas até mesmo 

a tentativa de replicação dos resultados alcançados por eles. Do que se tem de certeza é 

que, ao fim da vida, os preceptores tinham em sua lista de alunos não mais de uma dezena, 

pois, conforme já dito, eram despendidos muitos anos na instrução de cada um.  

Enquanto isso, aos surdos pobres europeus não se dedicava nenhum tipo de 

atenção especial. Contudo, algo mais importante acontecia desde fins da Idade Média. O 

fim do feudalismo permitiu que o isolamento entre os povos diminuísse e propiciou maior 

intercâmbio entre pessoas e países, impulsionados pelo comércio. Tais condições 

favoreceram o encontro entre os surdos, a formação de comunidades surdas e consequente 

desenvolvimento e disseminação de Línguas de Sinais.  

 

  



3.3 O SER PROFESSOR DE SURDOS E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SUA 

PRÁTICA 

Os séculos XVI e XVII marcaram a história da educação de surdos pelo 

preceptorado dedicado aos filhos de nobres, com ênfase no aprendizado da leitura, da 

escrita e da produção e compreensão da fala. No século XVIII, o preceptorado teve 

continuidade, mas passou a coexistir com as primeiras escolas para surdos. 

Os Estados Nacionais davam seus primeiros sinais de formação. A burguesia 

(nesse momento ainda atuante como comerciante) ganhava espaço nas definições 

econômicas, e as instituições públicas começavam a se delinear nessa época, como os 

hospitais, as cadeias, os manicômios e as escolas. Tais instituições deveriam dar conta de 

organizar as localidades que cresciam sobremaneira após o fim do feudalismo, que trouxe 

consigo a migração de muitos camponeses para as cidades.  

A partir de então, caberia ao Estado dar um fim a essa massa de gente que 

acorria aos grandes centros. Daí, três grupos se formaram: o proletariado, constituído pelos 

que se inseriram no mercado de trabalho, servindo na maioria dos casos de mão de obra 

barata às fábricas; a população carcerária, constituída pelos “delinquentes” que se negavam 

a trabalhar nas condições impostas pela realidade econômica capitalista em 

desenvolvimento; e os improdutivos considerados incapacitados, que ficaram a cargo da 

sociedade que dispunha de instituições especialmente dedicadas a atendê-los. É nesse 

contexto social e histórico que dá seus primeiros passos o que conhecemos hoje como 

Educação Especial (SILVEIRA BUENO, 1993) 

De acordo com Sánchez (1990), a situação dos surdos era muito variada nessa 

época. Os filhos de nobres certamente continuavam a ter seus preceptores no atendimento 

individual. Muitos surdos viviam livremente e formaram comunidades, como a dos surdos 

de Paris, sobre a qual falaremos mais adiante. Outros, porém, foram alocados em asilos e 

prisões por não terem famílias que pudessem sustentá-los. 

Também é nesse momento que surgem duas visões diferentes, bem definidas, 

sobre como deveria ser a educação de surdos, bem como sobre quais deveriam ser seus 

objetivos. Duas escolas são emblemas dessa oposição: a Primeira Escola Pública para 

Surdos da Alemanha, que atuava sob uma perspectiva oralista; e a Primeira Escola Pública 

para Surdos de Paris, que atuava sob uma perspectiva gestualista. 



 

3.3.1 A primeira Escola Pública para Surdos da Alemanha e a perspectiva oralista de 

atuação docente 

Dando prosseguimento à visão de ensino dos preceptores (tornar o surdo o 

mais semelhante possível ao ouvinte), mas obedecendo à nova ordem institucionalizada da 

educação de surdos, que pouco a pouco deixava de se destinar somente a nobres, na década 

de 1750, Samuel Heinicke fundou a Primeira Escola Pública para Surdos da Alemanha, 

situada na cidade de Leibniz.  

Para ele, o pensamento só era possível por meio da língua oral, sendo 

dependente dela. A língua escrita tinha importância menor, e não deveria preceder a fala. A 

Língua de Sinais, por sua vez, significava a contramão do desenvolvimento do aluno surdo. 

Daí Heinicke ser considerado o fundador do oralismo, sobre o qual falaremos mais adiante. 

Grande parte dos métodos utilizados por ele e sua família é desconhecida até 

hoje, pois uma das heranças dos preceptores para os professores que atuavam sob uma 

perspectiva oralista foi justamente o sigilo que mantinham sobre seus métodos. Uma das 

poucas coisas que se sabe é que, para Heinicke, o paladar poderia substituir a audição na 

percepção dos sons. Por exemplo, ele associava o sabor da água ao som da vogal “a”, o 

sabor do vinagre ao som da vogal “i” e o sabor do azeite ao som da vogal “u” (SÁNCHEZ, 

1990). 

Além dos Heinicke, outros professores e suas famílias na Europa também 

atuaram na educação de surdos dando continuidade às práticas do preceptorado em escolas, 

atuando sob uma perspectiva oralista, como, por exemplo, os Braidwood, da Grã-Bretanha. 

 

3.3.2 A primeira Escola Pública para Surdos de Paris e a perspectiva gestualista de 

atuação docente 

Charles Michel de L’Epée foi o fundador da primeira Escola Pública para 

Surdos de Paris. Seu interesse pelo ensino desse público começou quando, já na casa dos 

quarenta anos, assumiu a responsabilidade do ensino de duas irmãs gêmeas surdas, que 



estavam sob a tutela de um padre, Vanin, que falecera. A partir de então, começa sua 

carreira com os surdos. 

L’Epée começou a andar entre a comunidade dos surdos livres, mencionados 

anteriormente, também alcunhados como surdos vagabundos
12

 de Paris, por curiosidade,  

depois de constatar que as gêmeas as quais ensinava desenvolveram uma eficiente forma 

de comunicação com as mãos. Isso permitiu a ele aprender a Língua de Sinais utilizada por 

eles e dar início ao ensino por meio dos “gestos”.  

O momento histórico propício (Revolução Industrial, enfraquecimento de 

monarquias, surgimento e expansão das instituições modernas) somado ao olhar 

diferenciado de L’Epée sobre a forma de comunicar dos surdos possibilitou, pela primeira 

vez, que a instrução não se destinasse mais tão somente a surdos da nobreza por meio de 

aulas particulares para ensino da fala, mas alcançasse um maior número de sujeitos. 

O objetivo do abade não era o ensino da fala, mas de conteúdos. De acordo 

com Silva, 

no convívio com os surdos, o abade L’Epée percebe que os gestos 

cumpriam as mesmas funções das línguas faladas e, portanto, permitiam 

uma comunicação efetiva entre eles. E assim inicia-se o processo de 

reconhecimento da Língua de Sinais. Não apenas em discursos, mas em 

práticas metodológicas desenvolvidas por ele na primeira Escola Pública 

para Surdos em Paris. Além disso, para o abade, os sons articulados não 

eram o essencial na educação de surdos, mas sim a possibilidade que 

tinham de aprender a ler e a escrever através da Língua de Sinais, pois 

essa era a forma natural que possuíam para expressar suas idéias. A 

língua utilizada no processo educativo era a de sinais. É interessante 

realçar que, nessa época, a educação de surdos tinha os mesmos objetivos 

que a educação dos ouvintes, ou seja, o acesso à leitura. Para o abade, a 

comunicação em sala de aula se efetivava graças ao domínio que ambos, 

professores e alunos, tinham da Língua de Sinais. Portanto, não se 

justificava poucos alunos surdos nesse espaço, mas sim classes com a 

mesma arquitetura das escolas públicas para ouvintes. (SILVA, 2006, p. 

23). 

 

No prefácio da segunda edição de seu livro O verdadeiro método para educar 

os surdos, confirmado por muita experiência (cujo nome na primeira edição era Educar 
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 De acordo com Castels (apud SILVA, 2006, p. 19), “os dois critérios constitutivos da categoria de 

vagabundo tornaram-se explícitos: a ausência de trabalho, isto é, a ociosidade associada à falta de recursos, 
e o fato de ser sem ‘fé nem lei’, isto é, sem pertencimento comunitário”. 



surdos-mudos usando sinais metódicos, lançada em 1776), L’Epée faz dura crítica a um 

dos maiores “desmutizadores” de seu tempo, o preceptor Jacob Pereire, português 

erradicado na França. Respondendo à afirmação de Pereire de que o método gestualista 

entravava o processo de aprendizagem dos surdos, L’Epée declarou que “ainda que o 

sistema de ensino do Sr. Pereire – chamado datilologia ou soletração manual – possa levar 

os surdos a falar, é totalmente inútil para ensiná-los a pensar.” (2006, p. 52, tradução 

nossa). 

Samuel Heinicke, fundador da primeira escola para surdos da Alemanha, 

também criticou a forma de ensino realizada por L’Epée. Em carta enviada para o abade 

em 1782, o alemão asseverou: “nenhum outro método pode se comparar ao que eu inventei 

e pratico, porque o meu se embasa inteiramente na articulação da linguagem oral” 

(SÁNCHEZ, 1990, p. 52). 

Diferentemente dos dois afamados oralistas, L’Epée ainda hoje é tido pelo 

povo surdo como um dos maiores educadores que já existiu, porque ousou dar lugar aos 

sinais numa época em que a fala e a escrita eram vistas como as únicas formas legítimas de 

comunicação e como os principais objetos de ensino, nos quais os grandes mestres de 

surdos eram os desmutizadores, os que melhor camuflavam a surdez, ou os que melhor 

ensinavam os surdos a se passarem por ouvintes. 

Contudo, apesar de valorizar a forma de comunicação dos surdos, L’Epée não 

acreditava que ela era completa, mas que deveria ser aprimorada pela inserção das regras 

gramaticais do francês na sinalização dos alunos. Foi assim que surgiram os Sinais 

Metódicos que ele empregava em suas aulas, mas que a maioria dos estudantes não 

levavam consigo para fora da sala. Afinal, na realidade, sua língua já era completa: os 

adendos do francês tornavam a sinalização artificial e descaracterizada. Mas isso só seria 

admitido pelos ouvintes mais de um século depois (GOLDFELD, 2002). 

Após cinco ou seis anos de instrução, os alunos saíam da escola com o domínio 

da Língua de Sinais Francesa, do francês escrito, do latim e de uma outra língua 

estrangeira também na forma escrita. Ademais, tinham conhecimentos sobre geografia, 

astronomia, álgebra e também tinham acesso à atividades físicas e às artes de ofício 

(SILVA, 2006).  



O abade não perdia de vista a necessidade de tornar conhecidos os seus feitos, 

ganhando, assim, não só o reconhecimento de seu trabalho pela sociedade como 

assegurando o recebimento de fundos que garantiriam a continuidade dos serviços 

prestados na instituição. De acordo com Silva,  

para sensibilizar a comunidade parisiense, o abade tinha como prática 

fazer demonstrações públicas anuais para mostrar a relevância de seu 

método. Para tanto, convidava educadores e filósofos para a 

apresentação. Nessas demonstrações, os alunos surdos deviam responder 

duzentas perguntas do tipo: O que se pensava sobre a terra antes de 

Copérnico? Devido ao giro da Terra em torno de si mesma, que 

fenômenos podemos observar? E essas perguntas deveriam ser 

respondidas em latim, francês e/ou italiano. (SILVA, 2006, p. 24). 

 

No âmbito profissional, a escola preparava os surdos para atuarem em três 

frentes: a docente, a artística e a fabril.  

Quanto à formação docente, importante dizer que depois de formar suas 

primeiras turmas, a Escola de Paris passou a ter como professores seus próprios ex-alunos. 

Além disso, os surdos ali formados eram enviados ou convidados a abrirem escolas de 

surdos em outros países dos continentes europeu e americano. Em menos cem anos, o 

projeto de L’Epée, por meio de seus pupilos, que, por sua vez, também tiveram os seus, se 

expandiu por muitos países da Europa, dos quais o primeiro foi a Áustria, em 1790; 

chegando aos Estados Unidos em 1817 e a países da América Latina por volta da década 

de 1850. De acordo com Sánchez,  

Em menos de cem anos [...] desde o começo dos trabalhos de L’Epée, 

haviam se consolidado na França, em vários países da Europa e nos 

Estados Unidos, comunidades linguísticas de surdos, alguns cujos 

membros participavam, junto com ouvintes interessados no tema, em 

estudos e discussões acerca da pedagogia da surdez, e faziam enormes 

esforços para que sua língua natural fosse aceita na comunidade 

majoritária. Havia-se dado início a um processo verdadeiramente 

revolucionário (SÁNCHEZ, 1990, p. 54-55, tradução nossa). 

 

Em 1850, também de acordo com Silva (2006), metade dos professores de 

crianças surdas eram surdos, e esses infantes aprendiam na mesma proporção que os 

ouvintes.  

Quanto à formação artística, Sacks (2010) afirma que nunca antes se havia 

visto surdos com tamanho potencial. O autor alcunha essa como a “era dourada” da 



história dos surdos porque pela primeira vez se admitia a possibilidade de esses sujeitos 

produzirem arte e cultura. Se séculos antes eles estavam espraiados e isolados pelos 

feudos, agora se reuniam diariamente, o que era propício ao fortalecimento do grupo. 

Nesse processo, a Língua de Sinais também era incrementada, e outros artefatos culturais 

como escultura, pintura e teatro passaram a ser produzidos.  

Quanto à formação fabril, era realizada pelo ensino das artes de ofício que 

formavam profissionais artesãos, litógrafos, jardineiros, marceneiros e artistas gráficos. A 

Revolução Industrial acontecia nessa época, e os surdos eram empregados pelas fábricas 

para trabalharem, pois respondiam bem às duras demandas profissionais e disciplinares 

existentes naquele tempo e espaço
13

.  

A relação que os surdos estabeleciam entre si não só na educação (em regime 

de internato), mas na profissão
14

 foram imprescindíveis para a criação das primeiras 

Associações de Surdos do mundo, espaços de convivência e luta importantes até hoje para 

a comunidade surda. As primeiras surgiram um século depois da escola de Paris, e tinham 

por objetivo manter a qualidade de vida dos surdos em caso de doença, morte e 

desemprego, bem como oferecer conferências em diversas áreas. 

Por todos esses motivos, Sacks diz que essa época 

marcou o rápido estabelecimento de escolas para surdos, geralmente 

mantidas por professores surdos, em todo o mundo civilizado, a 

emergência de surdos da obscuridade e da negligência, sua emancipação 

e aquisição de cidadania e seu rápido surgimento em posições de 

importância e responsabilidade – escritores surdos, engenheiros surdos, 

filósofos surdos, intelectuais surdos, antes inconcebíveis, subitamente 

eram possíveis. (SACKS, 2010, p. 30-31). 

 

3.4 O SER PROFESSOR DE SURDOS ENTRE O GESTUALISMO E O ORALISMO 

A educação de surdos adentrou o século XIX com grande expansão do método 

gestual proposto pelo já falecido abade Charles Michel de L’Epée. Após sua morte, outros 
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 Sobre demandas profissionais e disciplinares da época em questão, conferir Foucault, 1987. 
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 De acordo com Foucault (1987), as fábricas francesas tinham próximos a si os alojamentos dos 
trabalhadores, que não só exerciam a profissão juntos como moravam juntos nesses espaços. No caso dos 
surdos, essa convivência bastante próxima e perene contribuiu para o fortalecimento daquela comunidade 
surda e da Língua Francesa de Sinais. 



professores deram prosseguimento a seu projeto inicial, embora com algumas 

modificações. Sicard foi seu primeiro sucessor, substituído posteriormente por Massieu.  

Nos Estados Unidos, um pastor que atuava na educação de crianças tem seu 

primeiro contato com uma garotinha surda, cuja educação se torna um grande desafio para 

ele. No anseio de descobrir formas de educar a Alice Cogswell, Thomas Gallaudet parte 

rumo à Grã-Bretanha para tentar, junto à já citada família Braidwood, qualquer tipo de 

informação possível que contribuísse para a educação de surdos. Porém, sua chegada à 

Grã-Bretanha ficou frustrada quando não conseguiu nenhuma informação da família. 

Assim, Gallaudet decidiu ir até Paris, à escola fundada por L’Epée, da qual 

teve notícias na Inglaterra. Lá, conheceu um jovem surdo de 26 anos de idade, muitíssimo 

inteligente, chamado Laurent Clerc, ao qual convidou para ir com ele aos Estados Unidos. 

Com a aceitação do convite, ambos criaram o Asilo Hartford, que recebia surdos de várias 

localidades dos EUA. A instituição se ampliou sobremaneira. Conforme explica Lane, 

no início do século passado [século XIX], as crianças americanas surdas 

estudavam todas as matérias na língua em que eram mais fluentes, a ASL 

[American Sign Language – Língua de Sinais Americana]. Assim que a 

primeira geração de alunos completou a instrução primária, surgiu a 

necessidade de frequentarem o liceu para poderem continuar os estudos. 

Para tal, várias escolas criaram programas que incluíam aulas de inglês, 

história, geografia, matemática e línguas estrangeiras. Por outro lado, 

muitos estudantes surdos ao completarem o liceu procuravam continuar 

os estudos e abraçar uma profissão, especialmente a de ensinar as 

crianças surdas. Por isso, surgiu a necessidade de uma universidade que 

utilizasse a sua primeira língua, a ASL, e também a segunda língua, o 

inglês, e assim, em 1864, nascia a Universidade Gallaudet. (LANE, 1992, 

p. 153). 

 

Um outro fruto da escola de Paris teve grande relevância para a educação de 

surdos da América Latina. Hernest Huet, a convite de Dom Pedro II, aporta no Brasil em 

1855 com a missão de criar a primeira escola para surdos do país, o que acontece em 1857. 

Com o mesmo modelo de educação promovido na escola francesa, o Imperial Instituto de 

Surdos Mudos dedica-se, primeiramente, a meninos surdos. Funcionando em regime de 

internato, ele recebia surdos do Brasil inteiro, que traziam consigo suas formas regionais 

de comunicação por meio de sinais. No instituto, onde a língua de instrução era a Língua 

de Sinais Francesa (LSF), as línguas e linguagens em contato deram origem à Língua de 



Sinais Brasileira, que foi disseminada pelo retorno dos estudantes para seus respectivos 

locais de origem. Huet ainda foi responsável pela criação de escolas de surdos no México. 

Assim como esses dois, muitos outros egressos da Escola Pública para Surdos 

de Paris deram suas contribuições para a criação de instituições que educavam a esse 

público com um currículo que, apesar de continuar prezando pela aprendizagem da 

oralidade, via nos sinais a grande ferramenta para o ensino de conteúdos aos surdos, 

inclusive para o ensino da própria fala. 

Os alunos da escola de L’Epée eram capazes de manejar adequadamente 

a língua escrita, e traduziam sem dificuldade – e não literalmente, por 

certo – do francês à Língua de Sinais e vice-versa. Seus egressos foram 

ocupando naturalmente os cargos de professores para o ensino de 

meninos surdos. Nas décadas seguintes à divulgação dos trabalhos de 

L’Epée, e em virtude da adoção de sua metodologia em múltiplos lugares, 

os surdos de toda uma geração, não só na França, como também na 

Rússia, Escandinávia, Espanha, Itália e nos Estados Unidos, puderam se 

destacar  e ocupar postos de importância na sociedade de seu tempo, 

coisa que de nenhuma maneira teriam podido fazer sem a educação que 

receberam, sem a qual teriam ficado limitados a desempenhar tarefas 

servis ou a mendigar pelas ruas de Paris [...]. Estes surdos possivelmente 

não falavam a língua oral nem melhor nem pior que muitos dos surdos 

que conhecemos; mas tinham conhecimento de mundo, e dominavam a 

língua escrita. (SÁNCHEZ, 1990, p. 51, tradução nossa). 

 

Ao mesmo tempo em que se expandiam as escolas para surdos nessa época, um 

contramovimento acompanhava de perto esse processo. Após a fundação das escolas e 

relativa estabilização de seu funcionamento, muitos dos surdos que as criavam partiam, 

seja para seu país de origem, seja para outro local em que abriria nova instituição. Não 

raro, os responsáveis pela continuidade das atividades implementadas eram ouvintes sem 

pleno domínio da Língua de Sinais local. Cada vez mais, a inserção de elementos da língua 

oral (sobretudo gramaticais) na sinalização findava por descaracterizar em muito a forma 

de comunicação dos surdos. Isso, somado à pressão sempre existente para que o surdo 

aprendesse a falar, provocou o enfraquecimento do uso dos sinais na educação dos surdos, 

paulatinamente substituídos pela oralidade. 

Porém, é ingênuo atribuir somente à partida do professor surdo a alteração que 

sofreram essas escolas a partir da segunda metade do século XIX. O contexto sócio-

histórico foi determinante para isso. Para compreendermos melhor o que se passava, 

retrocedamos um pouco, ao século anterior. 



No século XVIII, além de estarem acontecendo a formação dos Estados 

Nacionais e a Revolução Industrial, conforme já dito, temos o cartesianismo influenciando 

fortemente as concepções da época.  

Começa a ganhar força a ideia de que a fala é superior a qualquer outra forma 

de expressão, sendo a única credencial de humanidade. Um dos motivos para esse interesse 

pelo oral foi despertado pelo estudo da linguagem que vinha sendo realizado desde a 

metade do século XVII, por meio da elaboração da Gramática de Port Royal, em 1660, a 

qual trazia em si estudos sobre as regras da linguagem e remetia a leis universais do 

espírito. Em outras palavras, no espírito se encontrariam as leis universais que se 

manifestam por meio da fala. Assim, racionalidade e fala seriam indissociáveis. 

Eram comuns estudos que buscavam e apontavam qual seria a forma da língua 

original comum, o que propulsionou, juntamente com a disseminação da imprensa, 

reformas ortográficas em países como Islândia, Inglaterra, França, Espanha e Itália. Esse 

frisson em torno da fonética das línguas, que teve grande influência na escrita alfabética, 

também reverberou sobre o ensino do surdo, cuja expressão deveria atender às expectativas 

baseadas na forma de comunicação ideal. 

Àquele tempo, já se sabia da importância da língua para a unidade de um povo, 

e como os Estados Nacionais estavam em seu início, a língua tinha papel essencial para 

que a unidade da nação fosse consolidada. A busca pela construção de uma identidade 

nacional muda os rumos dos estudos sobre as línguas, que deixam de ter por prioridade a 

busca por uma língua mãe para se focar na origem individual de cada língua oficial, 

inclusive com evidências históricas e culturais que a tornassem única, objeto simbólico 

para a emergência da sensação de pertencimento do povo à pátria. Diante desse objetivo, a 

existência de formas de comunicação que fugissem àquela eleita como a oficial (inclusive 

a sinalizada) ameaçava a coesão necessária para a solidificação nacional. 

Conforme já dito, o cartesianismo foi outro fator daquele tempo que promoveu 

uma drástica mudança da visão sobre o surdo, pois buscava explicar os fenômenos naturais 

e sociais sob uma perspectiva mecânica, influenciando as decisões, ações e concepções da 

época. De acordo com o próprio Descartes: 

O mundo é composto de matéria como à maneira de uma máquina. Nosso 

corpo também deve ser concebido como uma máquina. O verdadeiro uso 



da máquina é que podemos ver nela, não somente cada peça que compõe, 

mas sobretudo seu próprio funcionamento. Em outras palavras, com o 

modelo da máquina, o inteligível se torna visível. O mecanicismo 

cartesiano permite explicar o que é conhecido por aquilo que não pode 

ser conhecido. Nos órgãos corporais, como em uma máquina, a finalidade 

é instituída por aquele que concebeu e sentida por aquele que dela se 

serve. Os órgãos corporais são, pois, comparáveis às engrenagens de uma 

máquina que não possuem neles mesmos nenhuma disposição natural 

para se unir uns aos outros. A comparação do corpo com uma máquina, 

notadamente como um relógio, não insinua que a natureza do corpo seja a 

de uma máquina, mas que o corpo não possui uma natureza, isto é, um 

conjunto de propriedades específicas e inerentes a ele. Portanto, não é a 

alma que anima o corpo que Deus constituiu. Donde sua suposição dos 

animais-máquinas: os animais e os corpos dos homens são como 

máquinas, porque não pensam e agem como autômatos. (DESCARTES 

apud SILVA, 2006, p. 29-30). 

 

Se no século XVIII os surdos foram considerados como máquinas aptas ao 

trabalho nas fábricas, no século XIX, com o fortalecimento do discurso médico e 

tecnológico, eles passam a ser considerados máquinas com defeito, que necessitam de 

reparo.  

Desse modo, com o passar do tempo, as instituições que abrigam os incapazes 

e/ou deformados, surdos ou não, passam a servir de espaço de correção.  Em outras 

palavras, todas as pessoas que escapavam à ordem social no âmbito psicológico ou físico 

passaram a ser responsabilidade da medicina e a serem tratados como enfermos que 

necessitavam de cura. Como forte exemplo disso, temos a mudança do tratamento 

destinado ao louco: o cárcere manicomial, as algemas e os castigos foram substituídos pela 

camisa de força, pelo eletrochoque e mais tarde pela lobotomia e pelos tranquilizantes. De 

acordo com Hall (2011, p. 30), nesse momento histórico “o sujeito humano foi 

‘biologizado’ – a razão tinha uma base na Natureza e a mente um ‘fundamento’ no 

desenvolvimento físico do cérebro humano”. 

Dentre os que escapavam à normalidade estava o surdo, que também passou a 

ser considerado objeto da medicina. Foi nesse momento histórico que surgiu a 

medicalização do ser humano, e, consequentemente, a medicalização da surdez. De acordo 

com Skliar, 

medicalizar a surdez significa orientar toda a atenção à cura do problema 

auditivo, à correção de defeitos da fala, ao treinamento de certas 

habilidades menores, como leitura labial e a articulação, mais que a 



interiorização de instrumentos culturais significativos, como a Língua de 

Sinais. E significa também opor e dar prioridade ao poderoso discurso da 

medicina frente à débil mensagem da pedagogia, explicitando que é mais 

importante esperar a cura medicinal [...] que compensar o déficit de 

audição através de mecanismos psicológicos funcionalmente 

equivalentes. (SKLIAR, 1997, p. 113). 

 

A respeito da tutela da medicina sobre o surdo, Sánchez faz a seguinte 

colocação:  

O contrasenso da questão é que a medicina passou a ser encarregada da 

surdez quando não tinha nenhum meio efetivo para curá-la. (Do mesmo 

modo como se passou com a loucura ou com o retardo mental, o que nos 

faz ver as razões mais ideológicas que científicas como explicação desse 

fenômeno). [...] Apesar disso, sim, havia uma prática possível, dirigida a 

um objetivo: corrigir a anormalidade, evitar a manifestação da diferença, 

e concretizada em duas indicações: fazer com que o surdo falasse como 

os ouvintes e impedir que se expressasse com sinais. (SÁNCHEZ, 1990, 

p. 59-60, tradução nossa).  

 

A partir da década de 1870, três fatos históricos contribuíram para que 

ganhassem força os questionamentos sobre a utilidade da sinalização para a comunicação e 

o desenvolvimento dos surdos. O primeiro foi o declínio da influência francesa no âmbito 

internacional em decorrência dos resultados da Guerra Franco-Prussiana, e do infortúnio de 

um regime imperial nefasto e caricaturesco. O segundo foi a ascensão da Alemanha (onde 

surgiu o método oral puro) no cenário internacional em decorrência da vitória na mesma 

guerra. O terceiro foi a morte de um dos principais surdos educadores do mundo, Laurent 

Clerc – responsável junto com o ouvinte Thomas Gallaudet pelo início da disseminação do 

gestualismo nos Estados Unidos. 

O processo de normalização dos sujeitos e manutenção da raça humana no fim 

do século XIX foram altamente amparados também pelo princípio da eugenia que se 

propagava com base nas pesquisas de Darwin sobre a evolução das espécies. Já se sabia 

nessa época que os surdos sinalizadores tendiam a realizar casamentos endógamos, hoje 

reconhecidos como um marcador cultural, mas à época vistos como ameaça à humanidade, 

porque neles havia maior chance de serem geradas crianças surdas, as quais representavam 

involução da espécie humana.  



Daí, a estratégia de dividir os surdos para evitar o contato entre si passou a ser 

recorrente, pela interrupção de eventos planejados pelos próprios surdos. A um ano de sua 

morte, ocorrida em 1869, Clerc escreve: 

Eu sei o que está acontecendo. Pessoas importantes, cavalheiros distintos, 

estão repudiando a causa pela qual eu tenho devotado minha vida. Tendo 

o bem-estar da minha família sob sua confiança, eles procuram, sem nos 

consultar, impedir a nossa adoração, o nosso casamento e procriação, 

invalidar nossa educação, e banir a nossa língua materna, simplesmente 

porque o nosso jeito e nossa língua são diferentes dos deles. Enquanto 

escrevo, a América lambe suas feridas quase fatais; a escravidão de 

pessoas de cor foi abolida, e a União deu início à Reconstrução. No 

entanto, como devemos nos alegrar, que permanecemos em perigo? A 

doença da própria intolerância está fora de controle e ameaça invadir 

outras partes do corpo político. (CLERC, 1989, p. 3, tradução nossa).  

 

Conquistando adeptos a cada ano, a perspectiva que colocou em cheque os 

benefícios da educação em sinais teve o início de seu apogeu inaugurado por um evento 

que marcou de modo indelével a história dos surdos do mundo inteiro. Trata-se do II 

Congresso Internacional de Educadores de Surdos, ou Congresso de Milão, ocorrido em 

1880, mais especificamente entre os dias 6 e 11 de setembro daquele ano. Dele, 

participaram educadores de surdos de países como Bélgica, França, Alemanha, Inglaterra, 

Itália, Suécia, Rússia, Estados Unidos e Canadá, incumbidos de retornarem a seus países 

como porta-vozes das deliberações ali realizadas. 

Na pauta de discussões, constavam as vantagens e os inconvenientes do 

internato, o tempo necessário para a educação formal, a quantidade de alunos surdos por 

turma, mas o destaque do Congresso foi a forma como deveriam ser ensinados os surdos: 

pelo método oral ou pelo método gestual. A ampla maioria das 182 pessoas presentes no 

evento votou pelo método oral. Aos surdos, foi vedado participar da votação. 

O momento histórico e o lugar não poderiam ter sido outros. Skliar (apud 

SILVA, 2006), argumenta que havia motivos religiosos, políticos e filosóficos àquele 

tempo que propiciaram o rechaço do ensino manualista (como era chamado à época). 

Os políticos do estado italiano aprovaram o método oral porque facilitava 

o projeto geral de alfabetização do país, eliminando um fator de desvio 

linguístico – a Língua de Sinais – em um território que buscava 

incessantemente sua unidade nacional e, portanto, linguística. As ciências 

humanas e pedagógicas legitimaram a eleição oralista porque respeitavam 

a concepção filosófica aristotélica que a sustentava: o mundo das ideias, 

da abstração e da razão, em oposição ao mundo do concreto e do 



material, refletidos respectivamente na palavra e no gesto. O clero, 

finalmente, justificou a eleição oralista através de argumentos espirituais 

e confessionais. (SKLIAR apud SILVA, 2006, p. 27-28, tradução nossa). 

 

A repercussão disso foi principalmente a proibição do uso das línguas de sinais 

na instrução de surdos de toda a Europa e América, bem como a transformação das escolas 

para surdos em centros clínicos para (re)habilitação da fala. O surdo é oficialmente 

realocado do cenário educacional para o médico, cujo jargão da época se torna o que o 

define. De aluno passou a paciente, alguém que deveria ser curado. 

A partir desse momento, em que a temática da surdez adentra de vez o 

território médico, algumas interessantes formas de representação do surdo se disseminam e 

permeiam com força também no discurso pedagógico. Ann Silver, artista surda norte-

americana, retrata em 1999 no quadro “Deaf identity crayons: then and now” [Gizes de 

cera da identidade surda: outrora e agora] palavras (em inglês) utilizadas para denominar o 

surdo em fins do século XIX. São elas dummy [boneco, manequim, modelo ou réplica de 

ser humano], lipreader [leitor labial], deaf-&-dumb
15

[surdo e mudo], hearing impaired 

[deficiente auditivo], handicapped [deficiente], oralist [oralista], deaf-mute
16

[surdo-mudo] 

e freak [aberração, esquisito, grotesco. Pessoa, animal ou planta com uma anomalia física 

incomum]. Repare-se que em todas elas, a forma como se concebe o surdo se estabelece a 

partir da falta (deficiência), que tem como parâmetro de diagnóstico o ouvinte, o normal, a 

máquina em bom funcionamento.  

Nas alcunhas dadas aos surdos (por médicos ouvintes), também se verificam as 

expectativas que recaíam sobre eles e as formas de tentativa de normalização do sujeito, 

isto é, de fazê-lo aproximar-se do modelo ouvinte. Os termos “leitor labial” (lipreader) e 

“oralista” (oralist) indicam o indivíduo que, numa conversa, conseguia (ou quase) se 

passar por ouvinte, apreendendo o que era dito por outrem visualmente (movimentos dos 

lábios, principalmente) e se expressando oralmente, sem o uso das mãos.  
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 Ao pesquisarmos os significados do adjetivo dumb isoladamente no site Google Tradutor, chegamos 
também aos seguintes significados: estúpido, desinteligente, ignorante, denso, descerebrado, tolo, lento, 
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 Ao pesquisarmos os significados do adjetivo mute isoladamente no site Google Tradutor, chegamos 
também aos seguintes significados: silencioso, abstenido de discurso ou temporariamente sem palavras, 
uma pessoa sem o poder da fala. 



Se nos casos considerados de sucesso os surdos passavam a ter o alto status de 

“quase ouvintes”, ou boas “réplicas de seres humanos” (dummy), nos casos em que a 

aprendizagem da fala e da leitura labial fracassava o padrão para estabelecimento da 

comparação se tornava as aberrações e animais grotescos, como sugere o termo freak; ou 

os seres letárgicos, bovinos, descerebrados, inanimados, como sugere o termo dumb.  

Na virada do século XIX para o século XX, a medicina passou a ser a 

reguladora das formas de acabamento dado aos seres humanos como um todo. No caso dos 

surdos, tal acabamento anulou qualquer traço identitário que escapasse às suas habilidades 

de fala e compreensão. Sua história, sua cor, sua proveniência, sua religião, seus afetos... 

Tudo isso deixou de ter relevância em sua constituição para os outros, que apenas os viam 

como bocas e ouvidos em manutenção. Algo semelhante se passou com todos os que eram 

considerados fora do padrão de normalidade. 

O papel do professor nesse cenário, obviamente, mudou. Se em 1850 a metade 

dos professores de surdos era surda, a partir de 1880 o número caiu drasticamente. Os 

docentes surdos foram ou demitidos ou realocados nas escolas em funções subalternas e 

que não os colocava em contato com os alunos. Ser ouvinte passou a ser pré-requisito para 

se lecionar a surdos. 

Em verdade, o papel do docente nesse momento requeria mais a habilidade de 

ensino da fala do que qualquer outra coisa, pois os conteúdos acadêmicos não eram mais 

importantes que a oralização. As vozes dos âmbitos médico e tecnológico, representações 

da chegada do progresso tão desejado pelo homem moderno, ressoam fortemente nas 

práticas docentes. São os primórdios da profissão do fonoaudiólogo, gestada dentro das 

salas de aula. 

 

3.5 O SER PROFESSOR DE SURDOS NA TRANSIÇÃO DA MODERNIDADE PARA 

A CONTEMPORANEIDADE 

A concepção médica da surdez, bem como a educação de surdos sob a 

perspectiva oralista permaneceram soberanas e intocáveis por boa parte do século XX. 

Apesar disso, do modo como podiam, os surdos exerciam formas de resistência à 



imposição da língua oral. Conforme narra Sánchez, com base nos Anais Americanos da 

Surdez, 

no Congresso Mundial de Surdos, realizado em 1904 em Sant Louis, nos 

Estados Unidos, se proclama: “Os educandos surdos têm direito de serem 

ouvidos sobre esse assunto (se refere à educação) e serão ouvidos. 

Resolvem que o método oral, que proíbe aos surdos congênitos e quase 

congênitos o uso da Língua de Sinais, atenta contra os direitos naturais da 

criança; que os defensores do método oral, que têm levado uma 

campanha tanto aberta quanto encoberta contra o uso da Língua de 

Sinais, não são amigos dos surdos; e que em nossa opinião, é dever de 

todos os professores de surdos, independente do método que utilizem, ter 

um adequado domínio da Língua de Sinais”. (SÁNCHEZ, 1990, p. 55, 

tradução nossa). 

 

A despeito dessa oposição da comunidade surda ao método oral, as escolas 

para surdos dos EUA o adotam, inclusive a Gallaudet, mais representativa de todas. 

No Brasil, em 1911, o instituto fundado por Huet em 1857 no Rio de Janeiro 

adere documentalmente ao oralismo, embora a resistência dos surdos tenha feito com que 

somente em 1957 ele fosse de fato implementado, obviamente, a força (GOLDFELD, 

2002). O perfil da instituição era condizente com os propósitos da Educação Especial da 

época, que se guiava pelo paradigma de que “a formação das pessoas com alguma 

‘enfermidade’ deveria se orientar no sentido de prepará-las para a sociedade, o que exigia 

uma concepção de ensino que propiciasse a sua adaptação aos padrões sociais já 

estabelecidos pelos grupos majoritários.” (MACHADO, 2008, p. 32). 

A tecnologia na virada do século XIX para o XX tornou-se forte aliada da 

medicina e, consequentemente, passou a ter lugar de destaque no ensino/tratamento do 

surdo. A formação do professor que atuava diretamente com surdos passou a ser realizada 

de modo que contemplasse o uso das novas técnicas e aparelhos. Especificamente sobre a 

América Latina, Sánchez afirma: 

Na América Latina a formação dos professores na metodologia oralista 

foi bastante homogênea. Muitos deles se capacitaram ou completaram sua 

capacitação no Instituto Oral Modelo de Buenos Aires. Ali iam cada vez 

que podiam para afirmar sua confiança no que estavam fazendo. Ali 

voltavam a lhes assegurar que se justificava traumatizar a infância dos 

surdos para fazê-los alcançar uma vida adulta normal. Ali, palavras mais, 

palavras menos, reiteravam-lhes que tudo devia correr bem se não se 

apartassem do caminho do método, colocavam-nos a par das últimas 

esquisitices diagnósticas [...], mostravam-lhes os mais recentes avanços 



da técnica para conseguir da criança a emissão do fonema “x”, e 

apresentavam-lhes renovados os velhos preceitos para que não baixassem 

a guarda ante a espreita permanente do gesto. Os professores retornavam 

as suas aulas com o sentimento do muçulmano que cumpriu com sua 

peregrinação à Meca, reciclados para se desgastarem outras vezes 

atividades recorrentes que proclamavam a viva voz que não conduzem a 

nada. É certo que existiam outros santuários no México, na França, na 

Espanha e nos Estados Unidos, entre tantos; mas por diversas razões – de 

prestígio, econômicas, idiomáticas – o da Argentina era o mais 

frequentado por nossos professores. A localização geográfica não tem 

maior relevância; o que se ensinava aqui ou ali, fora os matizes ou 

refinamentos derivados do nível de desenvolvimento tecnológico de cada 

país, era basicamente o mesmo. (SÁNCHEZ, 1990, p. 104, tradução 

nossa).  

 

Os primeiros questionamentos considerados academicamente relevantes sobre 

os métodos oralistas de ensino começaram pouco antes da década de 1960, com as 

pesquisas do americano William Stokoe, um linguista professor da Gallaudet University 

que, curioso a respeito do modo de comunicação clandestino utilizado pelos surdos da 

instituição – os sinais –, deu início a uma investigação cujos resultados se opunham 

frontalmente às concepções que respaldaram as deliberações do Congresso de Milão, 

sobretudo, a afirmação de que a língua oral era superior aos “gestos”. 

O linguista principiou o ensaio da análise da comunicação sinalizada partindo 

de uma visão formalista da língua na década de 1950, e lançou seu livro em 1960, 

intitulado Sign Language Structure, em que afirmava ser a forma gestual de comunicação 

dos surdos tão complexa quanto a das línguas orais. 

Desacreditado pelos próprios surdos a princípio, Stokoe foi, ao longo dos anos, 

conseguindo adeptos de suas ideias, que se disseminaram mais significativamente a partir 

da década de 1970. Escolas do mundo inteiro, atuando sob a perspectiva oralista, abrem-se 

para a readmissão dos sinais, mas ainda com a finalidade de contribuírem no ensino da 

fala.  

Na realidade, os sinais passam a ser um dos recursos do ensino da oralidade, 

que começa a lançar mão de qualquer estratégia que pareça útil para esse objetivo. Nascia a 

chamada Comunicação Total. Segundo Sánchez,  

 

para a Comunicação Total tudo tinha o mesmo valor. A palavra, o gesto, 

a mímica, a pintura, a dança, o Cued Speech (fala com indicações 



manuais), a audição residual, a escrita, os gritos, as carícias, a música, 

tudo é igual, nada é melhor. (SÁNCHEZ, 1990, p. 136). 

 

A partir de então, os sinais voltaram a fazer parte do cotidiano escolar de 

alunos surdos, mas não dissociado da língua oral, isto é, sinalização e oralidade deveriam 

ser realizadas simultaneamente, mas com a finalidade de levarem o surdo à fala.  

No Brasil, a Comunicação Total chega em fins da década de 1970. O momento 

em que se passou tal fato se insere no período em que vigorava o movimento de integração 

social no Brasil, o qual abria os mais diversos espaços institucionais, como a escola 

comum, não só aos surdos, mas às pessoas com deficiência de um modo geral, contanto 

que esses indivíduos se mostrassem prontos para adentrá-los de acordo com os padrões 

ditos “normais” de comportamento. Apesar da existência, ainda que recente, do 

profissional fonoaudiólogo, os professores, sobretudo de Língua Portuguesa, trabalhavam a 

habilitação oral com os alunos surdos pelo treino nem sempre sistemático da leitura labial. 

As classes e escolas especiais eram onde acontecia o processo de reabilitação do sujeito 

diferente para que pudesse adentrar as salas de aula regulares. 

Na década de 1980, sobretudo em seu final, o movimento político surdo passou 

a reivindicar de forma mais contundente a dissociação total das línguas oral e sinalizada. 

De acordo com Comesaña, 

Esta década de 80 tem se caracterizado em todo o mundo como uma 

verdadeira revolução para os surdos, tanto em sua educação como em sua 

vida social e em todas as partes se tem desatado um sentimento de 

rebeldia e protesto, donde todos – em maior ou menor grau – pregam que 

não necessitam da língua oral para nada, pois eles têm sua própria 

cultura, com características próprias e a Língua de Sinais é válida por si 

mesma sem ter de submetê-la a nenhuma outra e que nem sequer o 

bilinguismo tem de ser gestual e oral, senão no máximo, gestual e escrito. 

(COMESAÑA, 1990, p. 7, tradução nossa). 

 

 A destituição de ouvintes de cargos políticos que tratavam sobre o surdo, por 

exemplo, foi símbolo do clamor pelo reconhecimento definitivo da autonomia da Língua 

de Sinais, e mais, do surdo, que não mais suportava ter o ouvinte por parâmetro de 

perfeição imposto pela sociedade. 

Exemplo disso é que, no Brasil, tivemos, em 1987, o movimento da 

comunidade surda pela destituição dos ouvintes que ocupavam a diretoria da então 



Federação Nacional de Educação e Integração de Deficientes Auditivos – FENEIDA – 

fundada em 1973. Após a entrada dos surdos na liderança da entidade, seu nome foi 

alterado para Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS. No livro 

Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos, Oliver Sacks narra primorosamente as 

manifestações surdas de 1989 para destituição da diretoria ouvinte da Gallaudet University, 

a universidade de surdos dos Estados Unidos, que terminaram com a posse do primeiro 

reitor surdo da instituição. 

As alcunhas atribuídas aos surdos que emergem nesse momento não mais o são 

sob o parâmetro da ausência, senão da presença de características que tornam cada sujeito 

único não apenas do ponto de vista linguístico, mas cultural. Uma nova perspectiva de 

olhar sobre os surdos, a dos Estudos Surdos, emergentes dentro dos Estudos Culturais, 

deixa de concebê-lo como centrado em sua condição biológica.  

As reivindicações dos surdos para que as Línguas de Sinais fossem de fato 

reconhecidas, e não vistas como um mal necessário para o ensino da oralidade, tornaram o 

grupo bem mais coeso do que na época em que deveriam estabelecer suas relações sociais 

(mesmo com outros surdos) via oralidade, o que os desarticulava enquanto comunidade. A 

partir da possibilidade de interação livre, as relações dos surdos entre si se tornaram bem 

mais significativas, e o acabamento exclusivamente clínico-corretivo dado a eles pela 

perspectiva ouvinte de outrora passa a dar lugar também ao acabamento do surdo sobre o 

surdo, o que possibilita a visualização das outras identidades assumidas pelo sujeito, ou 

seja, acontece a identificação sem a anulação da diferença (HALL, 2012). Ao invés de 

serem definidos simplesmente como “não ouvintes”, como quando a única visão válida era 

a dos que escutavam; nesse novo momento histórico, por meio da relação surdo-surdo, 

esses sujeitos passam a ser definidos como “surdos” (ou como Surdos, nas palavras de 

Sacks (2010)), pois as identidades antes já existentes – mas encobertas pelo jaleco médico 

– vêm à tona pelo olhar do outro com que se identificam – o outro Surdo. 

A despeito de as escolas continuarem a promover ensino não muito diferente 

de outrora, com professores sem domínio da sinalização, as comunidades surdas 

argumentam sobre a imprescindibilidade do professor surdo nas escolas de surdos, não 

apenas pela fluência na língua de instrução, mas pelo referencial adulto que aquelas 

crianças poderiam ter, uma vez que a maioria dos pais são ouvintes. 



Também na década de 1980, começa a ganhar destaque uma nova classe 

profissional: a dos Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais (TILS). Formados pela 

empiria demandada pela presença de um surdo na família ou pela presença de surdos na 

comunidade religiosa (católica, batista ou das Testemunhas de Jeová, em sua grande 

maioria), esses profissionais começam a adentrar as salas de aula para viabilizarem a 

comunicação entre surdos e ouvintes. 

Em 1987, foi realizado em Helsinki, na Finlândia, o I Congresso Internacional 

da World Federation of the Deaf (WFD – Federação Mundial de Surdos), organização 

fundada em 1951 representativa dos surdos em nível mundial. Em seus anais, foram 

publicadas reivindicações dos surdos de diversos países, as quais nos permitem ter noção 

do estado das coisas naquele momento. Segue breve resumo:  

 Reconhecimento das “linguagens de sinais” como línguas de sinais por parte dos 

governos dos países membros da WFD; 

 Escolarização do surdo em Língua de Sinais, sendo esta considerada a primeira 

língua da criança surda; 

 Organização e fundação de escolas e classes especiais para crianças surdas que 

atuem sob perspectiva bilíngue; 

 Extensão das oportunidades educativas para os surdos, em todos os níveis, com 

presença de intérpretes de Língua de Sinais e de professores surdos; 

 Disponibilização de intérpretes sem custo para o surdo; 

 Formação de intérpretes de Língua de Sinais semelhante à dos intérpretes de 

línguas orais; 

 Reconhecimento da profissão do intérprete de Língua de Sinais; 

 Criação e expansão de recursos tecnológicos a serviço do surdo no acesso à 

informação. 

A década de 1990 tornou a luta pela emancipação dos surdos e seu 

reconhecimento legal, político e social mais madura. Começou a ser trazida a público uma 

nova perspectiva de olhar sobre o surdo: a dele próprio. Embora a visão medicalizada da 



surdez não tenha sido extinguida das escolas nesse novo momento, o fato de pela primeira 

vez ganhar visibilidade a fala do surdo sobre sua própria educação foi muito significativo. 

Desde o I Congresso, realizado na Finlândia, até os dias atuais, a agenda de 

reivindicações dos surdos não mudou muito. Embora o discurso de reconhecimento das 

Línguas de Sinais tenha se expandido a olhos vistos e a constância do termo “Educação 

Bilíngue para Surdos” esteja na maioria dos documentos nacionais e internacionais sobre 

esse público, na prática são poucos os lugares, não só no Brasil, que têm feito acontecer a 

proposta bilíngue de ensino. 

Dois motivos importantes, mas não os únicos, para isso podem ser elencados. 

O primeiro tem sido (curiosamente?) o modelo de Educação Especial sob a perspectiva 

inclusiva – tendência mundial que substitui a integracionista de Educação Especial, a qual 

prevê que os espaços sociais devem se adaptar para receber bem o diferente, e não o 

contrário. O segundo é os avanços tecnológicos na área da Fonoaudiologia e 

Otorrinolaringologia, que ainda são fortes aliados da Educação Especial. O ranço do 

Congresso de Milão perdura fortemente na concepção de surdez que tem adentrado as 

escolas. 

Os curtos espaços de tempo entre as mudanças de perspectivas educacionais de 

surdos ocorridas no século XX (sobretudo em sua segunda metade) requisitaram, 

inevitavelmente, dos professores dessa clientela, rápida adaptação a cada nova diretriz de 

ensino. Na realidade, tal fato é próprio deste momento histórico em que a fluidez e o 

hibridismo são características essenciais dos fenômenos sociais, o que inclui o ser 

professor de surdos. 

 

3.6 TRÊS VOZES FILOSÓFICAS QUE RESSOAM EM VOZES DE DOCENTES DE 

SURDOS 

Uma grande parcela dos estudos sobre educação de surdos explicita que, ao 

longo da história da educação, constituíram-se três filosofias educacionais que dizem 

respeito especificamente a esse público: a filosofia Oralista, a filosofia da Comunicação 

Total e a filosofia Bilíngue. Nesta subseção, apresentaremos cada uma delas com base no 



extrato da história apresentada e o modo como dão o tom na percepção da educação de 

surdos pelo professor desse público. 

Para fins didáticos, tende-se a atrelar cada filosofia a um momento específico 

da história da educação dos surdos. De fato, a alcunha de cada uma surgiu em momento 

histórico específico, e em algumas épocas houve a predominância daquela que respondia à 

visão de mundo do momento. Contudo, ao longo de toda história, a verdade é que elas 

conviveram, porque sempre existiram pessoas cuja visão sobre o surdo, a surdez, a Língua 

de Sinais e a Língua Oral correspondia a alguma das filosofias. 

A depender da filosofia a qual se afilia o professor, a escola, as secretarias de 

educação municipal e estadual, o ministério da educação e a prática de sala de aula serão 

diferentes, pois cada uma prevê métodos e conteúdos próprios para o ensino do surdo.  

Vejamos as principais características que as definem. 

3.6.1 Oralismo 

Conforme apresentado no histórico, Samuel Heinicke é considerado o fundador 

do método oral puro (embora haja controvérsias), o qual mais fortemente evidencia o 

propósito e as concepções da filosofia oralista. Em 1880, a história oficial do oralismo tem 

o início de seu apogeu, no já apresentado Congresso de Milão. 

A filosofia educacional oralista, explícita e oficialmente disseminada a partir 

desse fato histórico, constrói sua concepção de linguagem sobre a língua oral, devendo ser 

essa a única forma de comunicação dos surdos, por meio da oralização e da leitura labial. 

A surdez é vista como uma deficiência que deve ser minimizada por estímulo auditivo, 

com vistas à normalização do surdo. Atualmente, com o desenvolvimento da medicina e da 

tecnologia, há múltiplas metodologias de reabilitação oral dos surdos, as quais não ficam 

circunscritas ao âmbito clínico, adentrando o campo educacional.  

O objetivo do oralismo é fazer uma reabilitação da criança surda em direção à 

normalidade, à “não surdez”. A aprendizagem da escrita pelo surdo, de acordo com essa 

filosofia, acontece da mesma maneira como pelo ouvinte. Por considerar que a língua 

materna do surdo deve ser a oral, o ensino formal de Língua não deve ser diferenciado do 

de Língua Materna destinado a ouvintes. 



 

3.6.2 Comunicação Total 

A partir da disseminação dos estudos de Stokoe, iniciada em 1960, começa 

uma reabertura ao uso dos sinais na educação formal. A sala de aula passa a ser um espaço 

experimental em que não apenas as mãos, mas qualquer outro recurso didático deve ser 

trazido como estimulador da aprendizagem pelo surdo. As salas e escolas especiais para o 

público em questão agregavam gestos, mímicas, imagens, escrita e outros elementos 

visuais à oralização e à leitura labial. Isso era justificável porque visava a potencialização 

da apreensão da língua oral pelo surdo.  Surge a filosofia da Comunicação Total. 

O método bimodal destaca-se dentro dessa filosofia. Realiza-se pela execução 

concomitante de sinais e palavras orais, o que, em tese, fornece ao surdo no mínimo duas 

formas de apreensão de conteúdo. Nesse método, a sintaxe da língua oral em jogo é que 

determina a ordem de produção dos sinais, fato que facilitaria a aprendizagem da escrita 

pelo surdo. 

 

3.6.3 Bilinguismo  

Em seus escritos da década de 1960, mais especificamente em apêndice do 

livro Dictionary of American Sign Language, Stokoe já sinalizava a necessidade de se 

pensar os grupos de surdos como comunidades linguísticas com cultura própria (SACKS, 

2010). 

Entre 1970 e 1980, conforme já relatado, confirmando as ideias de Stokoe, 

ganha força um movimento de sujeitos ansiosos por assumirem-se Surdos, com “S” 

maiúsculo (SACKS, 2010). Esse grupo se reconhece como culturalmente diferenciado dos 

ouvintes não pela condição biológica da falta de audição, mas por sua forma visual de 

apreensão do mundo e de expressão, inclusive linguística.  

Para eles, a pequena abertura que a sua língua teve a partir da década de 1960 

não correspondia àquilo de que necessitavam de fato, uma vez que a sociedade, sobretudo 

as instituições escolares, subjugavam os sinais às fronteiras impostas pela Língua Oral, 

privilegiada no uso concomitante de fala e sinais.  



A força desse movimento, também reconhecido sob a alcunha “Deaf Power”, 

trouxe fortes repercussões sobre os estudos a respeito do grupo que o promovia. No âmbito 

linguístico, passou-se a reconhecer mais amplamente a Língua de Sinais como suficiente 

para atender às necessidades cognitivas e comunicacionais dos surdos. Ou seja, chegou-se 

à constatação de que a LS pode ser a primeira e única língua do surdo. A aquisição da 

língua majoritária da comunidade ouvinte, seja na modalidade oral, seja na escrita, não se 

constitui condição sine qua non para o bom desenvolvimento do surdo, mas uma opção 

que permite a ele circular de forma mais abrangente por espaços sociais que não têm por 

língua franca a Língua de Sinais (LS). 

Essa filosofia educacional reconhece que o espaço para ensino de língua oral 

para os surdos não é o escolar, mas o clínico, sob a responsabilidade do profissional 

fonoaudiólogo. À escola cabe o ensino da língua escrita e da leitura ao surdo, com 

metodologia de ensino de segunda língua instrumental.  

 

3.6.4 Fronteiras sutis 

Observando de modo resumido as características principais das filosofias 

educacionais, pode parecer-nos simples diferenciá-las. Pelos indícios de sala de aula seria 

possível facilmente dizer sob que perspectiva o professor atua: se na sala há apenas a 

oralização de conteúdos, a perspectiva é oralista; se há oralização associada a outros 

métodos, a perspectiva é a da Comunicação Total; se há o intérprete de Libras ou o 

professor sinalizador, a perspectiva é bilíngue. 

Tal taxionomia, contudo, vem sendo problematizada, pois no processo de 

ensino-aprendizagem, que traz em si também questões legais, políticas, ideológicas, 

metodológicas, teóricas etc., a divisão clara entre uma e outra filosofia fica embaçada. 

Um exemplo simples, mas sério, disso é a visão que muitos têm de que os 

métodos da Comunicação Total, dentre eles o bimodalismo, seriam os mais adequados para 

se promover o Bilinguismo do surdo, uma vez que permitem o uso simultâneo da Língua 

de Sinais e da Língua Oral, ambas passíveis de serem aprendidas por ele. 

A questão traz em si pelo menos dois componentes: um neurológico e um 

político. Do ponto de vista neurológico, estudos mostram que é impossível ao ser humano 



expressar-se com fluência em duas línguas ao mesmo tempo, seja na modalidade escrita, 

oral ou sinalizada. Tomando o caso do Brasil, se tentamos sinalizar a Libras e falar o 

Português ao mesmo tempo, uma das línguas sairá perdendo no que tange seus aspectos 

gramaticais, prosódicos e entoacionais. Em geral, predominam as características da 

primeira língua do sujeito, sendo o vocabulário da segunda língua pronunciado sob as 

condições da primeira. 

O componente político vem à medida que, sendo a maioria dos professores de 

surdos ouvintes, a língua predominante na sala de aula será a oral, pois como vimos, ainda 

que sinalizando e oralizando simultaneamente, o professor dará sempre maior lugar para a 

sua primeira língua. Desse modo, a LS fica subjugada à LO, e a compreensão do surdo 

dependente não do quanto ele sabe de sua L1, mas de sua L2, que é a guia da sinalização 

do professor. 

Quando lemos tal fato levando em conta as relações de poder na sala de aula, 

que tem o professor como prototipicamente o detentor da palavra de maior força, fica 

patente a assimetria que se coloca entre o discente surdo e o docente ouvinte, 

simbolicamente representada pela relação existente entre as suas línguas.  

Conforme vimos, o bilinguismo pensado pelos surdos não se limita à co-

presença de duas línguas em sala de aula, mas de duas línguas de igual valor para os 

sujeitos, sem que haja subjugação de uma a outra. Assim, pensar o bimodalismo como 

método para a materialização do bilinguismo fere os princípios da filosofia em questão. 

Outro exemplo do fino limiar entre uma filosofia e outra é o questionamento 

atual sobre se Oralismo e Comunicação Total constituem duas filosofias separadas. 

Conforme mostramos na história da educação de surdos, via de regra, quando a Língua de 

Sinais (LS) foi associada à Língua Oral o objetivo último não era o desenvolvimento da 

fluência do surdo na Língua de Sinais, mas na Língua Oral (LO), que deveria, pouco a 

pouco, ir suplantando a primeira. O mesmo se passou quando houve o incremento 

metodológico na década de 1970, quando desenhos, dança, encenação, datilologia etc. 

foram aceitos de modo concomitante no ensino de crianças surdas. É óbvio que o que se 

pretendia com isso não era perpetuar essa comunicação multiforme para que o aluno 

permanecesse utilizando ela até a vida adulta, mas levá-lo ao domínio cada vez maior da 



LO até que não necessitasse dessas outras formas alternativas de comunicação, o que 

incluía as LS. 

A definição da Comunicação Total é difusa. Sánchez nos traz o seguinte a 

respeito disso: 

[...] o que se entende por Comunicação Total? Ela foi definida em 1976 

por um comitê da Conferência de Executivos das escolas de Surdos dos 

Estados Unidos, ao cabo de um trabalho que consumiu quatro anos de 

consultas de ponta a ponta desse país: “A Comunicação Total é uma 

filosofia que pede a incorporação dos modos de comunicação apropriados 

– auditivo, manual e oral – com o fim de assegurar uma comunicação 

efetiva com e entre as pessoas deficientes auditivas”. É evidente que uma 

definição como essa não define muito. [...] Na inconsistência da definição 

está sua força, porque a aceitação dessa nova “filosofia” (na década de 

1970) não exige demasiados compromissos e abria a porta àqueles – e 

eram legião – que queriam escapar do oralismo. (SÁNCHEZ, 1990, p. 

136-137, tradução nossa).  

 

Reagan afirma o seguinte sobre essa perspectiva: 

Como muitos outros slogans educativos, a Comunicação Total obteve um 

amplo apoio porque queria dizer coisas diferentes para muitas pessoas 

diferentes. Na generalidade dos casos Comunicação Total não significou 

mais que “método simultâneo”: aos outros métodos, técnicas, 

treinamentos e currículo (já existentes sob a perspectiva oralista), 

simplesmente se agregaram gestos, sem que tivesse nenhuma mudança da 

Língua de Sinais na educação do surdo; mas nada parecido com uma 

revolução. (1981 apud SÁNCHEZ, 1990, p. 137, tradução nossa).  

 

Dados os objetivos semelhantes da Comunicação Total e do Oralismo, que 

visam a adaptação do surdo às condições comunicacionais do ouvinte, muitos autores dos 

Estudos Surdos consideram a primeira como variante do segundo, ou como uma outra 

possível forma de materialização metodológica do segundo. Outros nem mesmo isso, 

porque o oralismo já admitiu formas metodológicas que fazia uso de recursos visuais 

manuais, como o método combinado. Assim, na realidade, não haveria nenhuma diferença 

entre essas duas filosofias educacionais.  

 

  



4 VOZES DE PERTO: ESTADO DA ARTE 

 

“Dois enunciados alheios confrontados, que não se conhecem e 

toquem levemente o mesmo tema (ideia), entram inevitavelmente 

em relações dialógicas entre si. Eles se tocam no território do tema 

comum, do pensamento comum”  

(Bakhtin)
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Nesta seção, apresentamos alguns trabalhos de pós-graduação relativamente 

recentes cujos temas, objetos e/ou objetivos estabelecem relações dialógicas com os do 

trabalho que desenvolvemos e nos fornecem um panorama sobre a educação de surdos no 

Brasil. 

Em nosso levantamento, realizado em bancos de dissertações e teses virtuais, 

não encontramos nenhum trabalho que se voltasse diretamente para o estudo das vozes 

sobre o ser professor de surdos atuando em escolas voltadas para o atendimento específico 

desse público. As pesquisas que mais se aproximaram de nosso trabalho foram as que 

tratavam das representações e crenças dos professores (de língua ou não) sobre aspectos 

referentes à educação de surdos, em escolas especiais para surdos, em escolas comuns e no 

Atendimento Educacional Especializado. Encontramos, ainda, trabalhos que se debruçaram 

sobre as representações de pais, de alunos ouvintes e dos próprios surdos sobre o surdo e 

sua educação. Por fim, chegamos a trabalhos que abordam a interação entre os agentes: 

professor, aluno surdo e aluno ouvinte em sala de aula. As teses e dissertações aqui 

contempladas foram produzidas entre os anos 2000 e 2010. 

Na dissertação de mestrado concluída em 2000, intitulada Os alunos surdos na 

escola regular: imagem e ação do professor, Angélica Bronzatto de Paiva e Silva realizou, 

junto a sete professores do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino 

de Campinas/SP com aluno(s) surdo(s) em sua sala de aula, uma pesquisa a respeito das 

representações que eles tinham sobre o aluno surdo no que concerne aos aspectos 

intelectual, comportamental, linguístico e de aprendizagem. Tendo os estudos de 

Moscovici, fundador da Teoria das Representações Sociais, por lentes de estudo, ela 

procedeu entrevistas e observou aulas desses professores.  
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Seus dados, interpretados sob uma abordagem qualitativa, apontaram que 

quanto ao aspecto intelectual, todas as professoras afirmaram considerar seus alunos 

inteligentes, espertos, atentos, participantes. Porém, todas mencionaram a dificuldade que 

eles apresentam nas tarefas que envolvem o uso da linguagem. A pesquisadora considerou 

incoerentes as docentes julgarem os alunos inteligentes, mas ajudá-los a responder as 

atividades, aceitar qualquer resposta como a esperada e/ou permitir-lhes a cópia de 

respostas nas tarefas. Ela ainda chama a atenção para o fato de que ao afirmarem que os 

alunos surdos são inteligentes, elas afirmam que eles não necessitam de nenhum tipo de 

atenção especial, não devendo, portanto, ser alvo de preocupação por parte do professor, 

podendo receber o mesmo tratamento que é dado ao aluno ouvinte. 

Quanto ao aspecto comportamental, as professoras tomaram-no como sinônimo 

de disciplina. Constatou-se que para algumas professoras a surdez interfere na disciplina 

dos alunos; para outras, não. A pesquisadora observou em sala que as professoras que 

afirmaram que a surdez não interfere no comportamento são muito mais tolerantes com os 

alunos surdos, permitindo a eles que se levantem em sala, andem e perturbem os demais. 

As que mencionam que a surdez interfere no comportamento referiram os comportamentos 

de nervosismo, irritação, agitação e perturbação aos colegas como sendo consequência de o 

aluno surdo não entender o que acontece na sala de aula.  

Quanto ao aspecto da aprendizagem, todas afirmaram que os surdos podem ter 

uma aprendizagem normal, mas com ressalvas. A primeira é de que o aluno surdo aprende 

de modo normal e ilimitado, mas “diferente”, isto é, de modo mais lento que o ouvinte. A 

segunda é de que o aluno surdo é normal e ilimitado, de modo que há ouvintes que têm 

mais dificuldades que eles. A pesquisadora chama atenção à baixa expectativa que os dois 

casos manifestam sobre a aprendizagem do surdo, que é comparado aos ouvintes com 

problemas de aprendizagem. Essas dificuldades do aluno surdo foram atribuídas à falta de 

linguagem. Algumas atribuem a falta de linguagem a si, por não possuírem domínio da 

Libras; outras atribuem ao aluno, que não usa aparelho auditivo e não domina a Língua 

Portuguesa. 

Com relação ao aspecto da linguagem, houve professoras que afirmaram a 

necessidade de que o surdo aprenda a língua oral para que possa vir a se desenvolver, 

sendo ele, e não a escola (incluindo o professor), o responsável pelas adaptações 

necessárias para a sua aprendizagem. Tal percepção, segundo a autora, se aproxima de uma 



perspectiva médico-clínica da surdez, que a percebe como uma patologia e não como um 

marcador cultural, conforme pensa a visão sócio-antropológica da surdez. Houve, também, 

quem dissesse que a Libras é importante para a aprendizagem da criança surda, mas que 

não tinha nenhum domínio dela.  

Em suma, a autora percebeu que o discurso das professoras aponta para a 

crença da possibilidade de inclusão do aluno surdo, mas sua prática revela a exclusão desse 

sujeito, considerado menos capaz que o ouvinte. 

A dissertação intitulada “Representação do professor de Língua Inglesa no 

ensino inclusivo dos alunos surdos”, concluída no ano de 2010, cuja autoria é de Rejane 

Cristina de Carvalho Brito, investiga as representações do professor de Língua Inglesa de 

escolas públicas do estado de Minas Gerais sobre a inclusão de alunos surdos no ensino 

regular. Lançando mão do aporte teórico da Análise do Discurso Francesa e situando-se 

sob o escopo da Linguística Aplicada, a pesquisadora observou aulas ministradas por 

professores de Língua Inglesa em sala de aula inclusiva com alunos surdos, bem como 

realizou entrevistas semiestruturadas com cada um dos docentes.  

Após análise dos dados construídos, a autora os categorizou em oito 

representações
18

, quais foram: (1) as representações do professor-enunciador acerca de sua 

imagem (e de sua fluência na língua referente – L1); (2) representações acerca da 

Educação Inclusiva; (3) representações sobre a imagem de si como professor de Língua 

Inglesa na Educação Inclusiva; (4) representações dos alunos surdos no ensino regular; (5) 

as representações dos enunciadores acerca de seus alunos surdos e alunos ouvintes; (6) 

representações sobre o intérprete de Língua de Sinais; (7) representações sobre a 

metodologia de ensino em salas de aula mistas e possíveis soluções didáticas; e (8) 

representações acerca da Libras. Ao final da pesquisa, ela chega a duas Formações 

Discursivas
19

: inibi(a)ção, que pode ser associada à noção de “como fazer? Não saber”; e 

cria(a)ção, na qual se verificam gestos criativos que buscam superar o “não-saber-fazer”.  

Por ora, a conclusão a que a autora chegou foi de que:  

o professor de LI (Língua Inglesa) não se vê diante da EI (Educação 

Inclusiva), no que diz respeito à inclusão de alunos surdos, como alguém 
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esclarecido e capacitado para a docência. O mal-estar causado por essa 

inclusão deixa esse professor sem condições de nomear o que sente, o que 

pratica em sala de aula e o que espera saber para lidar com essa situação. 

Os documentos que trazem com ilusória clareza o que é a EI não 

consideram a situação do professor de LE (Língua Estrangeira) que lida 

em sala de aula com três línguas diferentes e sem um intérprete que tenha 

conhecimento da língua que esse professor almeja ensinar. (BRITO, 

2010, p. 150).  

 

Ivani Rodrigues da Silva, em sua tese de doutorado concluída em 2005, 

intitulada “As representações do surdo na escola e na família: entre a (in)visibilização da 

diferença e da deficiência”, teve por objetivo investigar as representações construídas por 

pais, professores e pelos próprios surdos sobre a surdez, o letramento e a Língua de Sinais. 

Desenvolvida na escola regular, a pesquisa contou com aportes teóricos provenientes da 

Análise Crítica do Discurso, da Sociolinguística Interacional, da Etnografia Escolar e dos 

Estudos Culturais, os quais foram utilizados para a análise do corpus que se constituiu dos 

textos (registrados graficamente, sonoramente ou em vídeos) produzidos em campo (notas 

e diário de campo), em reuniões de diversas naturezas, em observações das atividades 

realizadas com alunos surdos e nas conversas informais entre a pesquisadora e os sujeitos 

da pesquisa.  

Os resultados da pesquisa apontaram que as representações sobre os alunos 

surdos, sua língua e seu letramento estão sendo sempre construídas a depender do contexto 

focalizado, embora não se possa negar que há a busca por uma (in)visibilidade da surdez, 

ora para que haja a construção de uma identidade do surdo enquanto “deficiente” ou 

incapaz, ora para que haja a construção de uma identidade do surdo pautada na 

assimilação/normalização, que busca aproximá-lo do padrão ouvinte. 

Maria Zamproni Pereira, na dissertação concluída em 2008, intitulada “‘Cada 

surdo tem um jeito diferente, igual o professor’: a interação entre surdos e ouvintes em 

contexto de apoio pedagógico”, busca responder à seguinte questão de pesquisa: como se 

inter-relacionam educador surdo, educador ouvinte e aluno surdo no contexto de apoio 

pedagógico? Os sujeitos da pesquisa foram uma linguista ouvinte, dois monitores surdos 

que atuavam no centro em que a pesquisa ocorreu e cinco adolescentes surdos, um rapaz e 

quatro moças, que eram atendidos pela professora e pelos monitores. Os dados da pesquisa 

foram construídos em um centro de apoio pedagógico, psicológico e fonoaudiológico para 

surdos dentro de uma universidade pública, por meio de registros de diferentes eventos, 



formais ou não, ocorridos no grupo (desde reuniões até conversas informais). Identidade e 

cultura são elencados como termos-chave para o estudo realizado, cujas definições são 

apropriadas da Antropologia Social e Cultural, mais especificamente de Cuche, Hall e 

Santos (no caso do termo “identidade”), e da Antropologia da Comunicação, com especial 

relevância do teórico Winkin (no caso do termo “cultura”).   

Em resposta à pergunta que motivou sua pesquisa, a autora identificou que 

entre a professora ouvinte e os monitores surdos havia uma relação assimétrica, ocasionada 

principalmente pela valorização dada pelas famílias dos alunos surdos, pelos educadores e 

até pelos próprios surdos à Língua Portuguesa como portal para a aceitação do surdo na 

cultura majoritária. Assim, naquele contexto de pesquisa, todas as identidades eram 

forjadas tendo como grande peso o ideal de que o domínio da Língua Portuguesa por 

surdos dá a eles as condições necessárias para que participem com liberdade do mundo 

ouvinte. A valorização da LP em detrimento da Libras finda por refletir-se na valorização 

de quem a domina melhor, no caso, a professora ouvinte. Tal relação também se estabelece 

entre os próprios surdos, uma vez que aos que têm maior domínio do português (sobretudo 

oral) são atribuídas atividades mais complexas, enquanto que aos que têm menor ou 

nenhum domínio da Língua Portuguesa são atribuídas atividades simples e recorrentes. 

Na tese intitulada “Formas do trabalho docente em duas escolas especiais de 

surdos: estudos históricos e de representações sociais”, concluída em 2010, José Anchieta 

de Oliveira Bentes realiza dois movimentos de pesquisa. Primeiramente, traz, a partir de 

pesquisa bibliográfica, o histórico de duas escolas especiais para surdos: o Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES), situado no Rio de Janeiro; e a Unidade de 

Educação Especializada Professor Astério de Campos (UEESPAC), situada em Belém, no 

estado do Pará. Em segundo lugar, traz as representações sociais de sete professoras que 

atuam nas referidas instituições (quatro do INES e três da UEESPAC). Mais 

especificamente, o pesquisador tem por objetivo abordar as atividades docentes nas duas 

escolas especiais de surdos sob a perspectiva da normalidade, buscando responder as 

seguintes perguntas: por trás de uma (aparente) variabilidade interprofessoras e de um 

percurso histórico-conjuntural no modo de trabalhar, que representações sociais 

predominam na educação de alunos surdos? O trabalho com alunos surdos está orientado 

para a normalização ou para a disnormalização? Localizado nos estudos socioculturais da 



deficiência, esse trabalho se realiza por meio de uma metodologia transdisciplinar, tendo a 

Teoria das Representações Sociais por lente de leitura dos fenômenos em estudo.  

O pesquisador categorizou os discursos dos sujeitos da pesquisa em três 

grupos: o das generalizações ideológicas (“todo surdo é assim”); o das invisibilizações (“o 

surdo é igual ao ouvinte”); e o das interdições (“o surdo não pode/consegue”). O trabalho 

revela discursos capacitistas (discursos segregadores que utilizam por parâmetro de 

categorização o corpo capaz, “normal”) e normalizadores, mas também constata algumas 

ações no trabalho docente que podem ser caracterizadas como disnormalizadoras, isto é, 

descompromissados com a busca de um padrão para os alunos surdos. 

Mércia Aparecida da Cunha Oliveira, na tese de doutorado concluída em 2005, 

intitulada “Práticas de professores do ensino regular com alunos surdos inseridos: entre a 

democratização do acesso e a permanência qualificada e a reiteração da incapacidade de 

aprender”, buscou responder às seguintes questões: como estão atuando os professores em 

classes regulares que recebem alunos surdos oriundos de classes especiais? Como se 

manifestam quanto a tais atitudes? Quais as bases culturais que conformam tais ações e 

manifestações nessas classes regulares? Sujeitos da pesquisa foram 10 professores do 5º ao 

7º ano com alunos surdos incluídos e dois professores das salas de recurso, específicos da 

Educação Especial.  

Os dados analisados, frutos de observações e entrevistas com os professores, 

foram categorizados em três chaves de análise: (1) procedimentos de ensino utilizados 

pelos professores no ensino do aluno surdo; (2) dificuldades que os professores encontram 

nas condições de trabalho; (3) expectativas dos professores com relação à aprendizagem.  

De acordo com a autora, que considera a aprendizagem da fala importante para 

o desenvolvimento do aluno surdo, a organização da escola em que realizou a pesquisa era 

baseada no princípio da homogeneidade, sem lugar para a diferença. Nela, professores da 

sala comum procuravam os especializados em Educação Especial para saber mais sobre os 

sinais; e professores da Educação Especial procuravam os da sala comum para tirarem 

dúvidas sobre os conteúdos. Os professores da sala comum se diferenciavam dos da sala de 

Educação Especial pelo fato de os primeiros não interagirem com alunos por meio da 

Libras e os segundos sim (ainda que em alguns casos amparados na língua oral).  



No texto, a pesquisadora problematiza o pouco esforço dos alunos ouvintes 

para interagirem com os alunos surdos. O comportamento dos professores pesquisados 

revelou que em muitas ocasiões ignora-se a presença do aluno surdo na sala de aula. A 

comunicação foi elencada pela maioria como a maior dificuldade enfrentada na sala com 

alunos surdos. A falta de formação específica para atuar com esse alunado foi identificada 

na pesquisa como um dos maiores problemas enfrentados pelos professores de acordo com 

eles mesmos. Os docentes mencionaram que a falta de tempo é um impeditivo para o 

preparo para atuar com alunos surdos.  

A pesquisadora constatou que os professores não alimentam grandes 

expectativas sobre a aprendizagem dos alunos surdos, o que demonstra que a simples 

inserção desses alunos na escola não é suficiente para que a cultura estabelecida na 

instituição seja modificada, ou seja, as crenças e os valores (por vezes equivocados) 

criados e alimentados pelos profissionais que atuam nas instituições de ensino respaldam 

sua prática e findam por promover a manutenção do lugar marginal ocupado pelo surdo na 

educação. Isso se manifestou na pesquisa pela dispensa dos alunos surdos na realização de 

atividades complexas e na elaboração de atividades mais fáceis para os surdos do que para 

os ouvintes.  

De acordo com a autora, a descrença, tanto de professores da sala de aula 

regular quanto da sala de recursos, na capacidade de aprendizagem dos alunos surdos se 

refletia no regime de “inclusão parcial” da escola em que a pesquisa foi realizada. Algumas 

disciplinas (Português, Matemática, Educação Física e Artes) eram estudadas pelos surdos 

com os demais alunos na sala regular; todas as demais disciplinas eram estudadas por eles 

na sala de recurso, onde havia o atendimento especializado. A problematização sobre o 

fato de os alunos surdos terem idade maior do que os alunos ouvintes, e isso ser impeditivo 

na socialização do surdo com o ouvinte, estão presentes no trabalho.  

Dulcemary de Freitas Alves Oliveira, na dissertação de mestrado concluída em 

2007, intitulada Professor, tem alguém ficando pra trás!: as crenças de professores 

influenciando a cultura de ensino/aprendizagem de LE
20

 de alunos surdos, desenvolveu 

sua pesquisa com quatro professores de Língua Inglesa de duas escolas de Brasília, as 

quais atuavam com oito alunos surdos matriculados em turmas do 6º ao 8º ano do Ensino 
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Fundamental. Em uma das escolas, foi analisada a dinâmica da sala de aula regular, onde 

acontecia o ensino de LE (inglês); na outra, foi analisado o ensino de LE (inglês) na sala de 

recursos. O objetivo da autora era investigar e analisar como as crenças de professores têm 

influenciado a cultura de ensino-aprendizagem de LE de alunos surdos. Amparada pelos 

pressupostos da Linguística Aplicada, a autora lançou mão de questionários, observações e 

registros de campo para constituir seu corpus, levantado sob uma perspectiva etnográfica e 

analisado sob abordagem qualitativa.  

Para atingir seu objetivo, a autora buscou responder a três questões de 

pesquisa. Na primeira, “qual tem sido a prática pedagógica utilizada por professores de LE 

em salas inclusivas onde há a presença de alunos surdos?”, os resultados permitiram dar a 

resposta de que o processo de inclusão por si só não deu conta de prover um trabalho 

diferenciado com o alunado surdo, ou seja, destina-se ao aluno surdo o mesmo tipo de 

metodologia destinada ao ouvinte.  

Com relação à segunda questão, “quais crenças, com relação ao processo de 

ensino-aprendizagem de LE de alunos surdos, têm sido formadas e quais têm sido 

modificadas, a partir da prática da educação inclusiva?”, a autora identificou a existência 

das seguintes crenças: (i) a diferença linguística entre alunos surdos e ouvintes não é fator 

determinante para o processo de ensino-aprendizagem; (ii) os alunos da escola pública, 

surdos ou ouvintes, não têm competência para aprender LE (inglês); (iii) o ensino de LE 

(inglês) para alunos surdos é desnecessário uma vez que esses alunos não são capazes de 

aprender nem mesmo a LP; (iv) alunos surdos aprendem através de treinamento; (v) por 

não utilizarem a língua oral, os alunos surdos têm um conhecimento de mundo limitado; 

(vi) a falta de vocabulário dos alunos surdos impede a implementação de aulas de leitura e; 

(vii) alunos surdos não são capazes de desenvolver leitura em LE (inglês). Os resultados 

permitiram à pesquisadora identificar, ainda, a modificação de uma crença, a de que os 

alunos surdos seriam pouco inteligentes, intelectualmente primitivos, com pensamento 

concreto e confuso, passando a acreditar que o estudante surdo se esforça por realizar 

tarefas que os outros alunos não realizam.  

Por fim, em resposta a sua última questão de pesquisa, “quais os reflexos das 

crenças na cultura de ensino-aprendizagem de LE de alunos surdos?”, a autora chegou à 

conclusão de que as crenças, em sua maioria negativas, afetam forte e negativamente a 

prática dos professores pesquisados. Mais especificamente, a pesquisadora identificou o 



empobrecimento das aulas ministradas a alunos por meio da eliminação de atividades e 

conteúdos e da facilitação da aprovação dos discentes surdos, o que não contribui para sua 

formação nem para o acompanhamento de seu desenvolvimento acadêmico. 

Ademilde Félix, na tese de doutorado, concluída em 2008, denominada 

“Surdos e ouvintes em uma sala de aula inclusiva: interações sociais, representações e 

construção de identidades”, tem por objetivo verificar o que ocorre em uma sala de aula de 

Língua Portuguesa ministrada a uma turma de 5ª série
21

, onde estudam quatro alunos 

surdos não usuários do português oral, isto é, que se comunicam em Língua de Sinais. De 

natureza qualitativa e base etnográfica, a pesquisa voltou-se para a análise de como se dá a 

interação entre os alunos surdos e ouvintes (não para a aprendizagem deles). As questões 

de pesquisa da autora foram as seguintes: (i) como se caracteriza a interação social entre 

surdos e ouvintes no contexto pesquisado?; (ii) como a surdez e a Língua de Sinais são 

representadas nesse contexto?; (iii) que identidades surdas são construídas pela professora, 

pelos alunos ouvintes e pelos próprios alunos surdos?  

Quanto à construção da identidade dos alunos surdos construída pela 

professora de Língua Portuguesa, a pesquisadora afirma que ela valoriza as características 

pessoais de cada um dos quatro alunos surdos, sua visualidade e a Língua de Sinais, que 

durante o período de observação nunca foi censurada pela docente. O fato de a professora 

sempre ressaltar os pontos positivos dos alunos surdos foi interpretado pela pesquisadora 

como sendo a reação da docente que imaginava que ela (a autora) tinha uma visão negativa 

sobre o surdo, ou seja, uma tentativa de convencê-la de que os surdos têm qualidades.  

Fazendo um contraponto com a fala da professora de Língua Portuguesa, a 

pesquisadora traz também a fala da professora de Língua Inglesa, que afirma que os alunos 

surdos “não entendem nada”, de modo que a “cola” entre eles é permitida, uma vez que 

nem mesmo com a adaptação das avaliações na sala de recurso eles tinham um bom 

desempenho.  

Quanto às representações e identidades dos alunos surdos construídas pelos 

alunos ouvintes, a autora identificou o interesse desses últimos pelo alfabeto manual e 

pelos sinais. Além disso, ela percebeu que eles aceitam e respeitam a diferença, exemplo 

disso é que uma dos 32 alunos da turma aprendeu Libras. Ela percebe o contexto da escola 
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inclusiva como propício para que o ouvinte venha aprender a Língua de Sinais. Ao longo 

de suas observações, percebeu falas de alunos ouvintes que reconheciam a capacidade do 

aluno surdo em alguns momentos (como, por exemplo, para se fazer entender pelos 

colegas ouvintes), e falas que demonstravam incômodo em outros (como o som emitido 

pelos alunos surdos, como que um balbucio).  

Sobre as identidades e representações dos próprios surdos, a autora interpreta o 

fato de esses sujeitos utilizarem a Libras nos momentos de incompreensão para se 

comunicarem entre si como uma forma de resistência ao sistema educacional monolíngue a 

que são submetidos. A aversão ao procedimento de implante coclear é interpretada pela 

autora como uma forma de afirmação da identidade surda desses alunos. Ela também 

percebeu que a percepção do surdo enquanto “frágil” e “coitadinho” não é proveniente 

apenas dos ouvintes, mas dos próprios surdos. 

Embora a Política Nacional de Educação Especial sob a Perspectiva da 

Educação Inclusiva tenha sido documentalmente implementada no país em 2008, pode-se 

dizer que todas as pesquisas supracitadas foram realizadas quando o Brasil já trazia 

pontualmente em documentos oficiais a perspectiva inclusiva de educação, uma vez que já 

havia sido signatário de documentos internacionais que apontavam para esse caminho, 

como as declarações de Jomtien, em 1990, e de Salamanca, 1994, subsidiários da política 

de inclusão. 

São recorrentes nos trabalhos alguns resultados. Os discursos sobre os surdos 

identificados nas pesquisas de Silva (2005) e Bentes (2010) ficam entre a visão do surdo 

como deficiente e incapaz, e a visão do surdo como ouvinte. A primeira torna o surdo um 

pária social, impossibilitado, pela falta de audição, de ser sujeito de sua própria história, 

uma vez que será para sempre dependente do ouvinte; a segunda pretende apagar a 

diferença, ou negá-la, invisibilizando-a, o que protege o professor que destina a mesma 

aula a surdos e ouvintes, que são “iguais”; caso o surdo não aprenda, a culpa é dele, não do 

docente. 

A baixa expectativa com relação à aprendizagem do aluno surdo, identificada 

por Oliveira (2005) e Oliveira (2007), tem relação direta com a visão do surdo enquanto 

deficiente. Por ser incapaz, esse aluno não é apreciado pelo docente com objetivos muito 

audaciosos, uma vez que não pode alcançá-los. Por outro lado, a ignorância do aluno surdo 



por parte do professor em sala, constatada por Oliveira (2005), tem relação com a 

invisibilização da surdez. Nesse caso, o professor pode até ter para os surdos as mesmas 

expectativas que para o ouvinte, mas, por não considerar as diferenças dos primeiros, não 

dá a eles condições diferenciadas (com destaque para a questão linguística) para atingir 

esses objetivos. Daí, conforme os resultados de Brito (2000), parece ser decorrente a 

comparação entre alunos os surdos e os alunos ouvintes com baixo rendimento, e nunca 

dos alunos surdos com alunos ouvintes com desempenho excelente.  

Quanto à interação entre professores, alunos surdos e ouvintes houve 

resultados (ou análises dos resultados) que divergiram. Felix (2008) considerou positiva a 

relação da professora com os alunos surdos pelo fato de não proibir o uso da Libras por 

eles em sala, e por interagir com eles na forma escrita e por gestos. Além disso, uma aluna 

dos 32 da turma observada aprendeu bem a Libras, e outros demonstravam interesse pelo 

alfabeto manual e alguns sinais. Porém, pensamos ser problemático considerar que a 

interação entre esses sujeitos está sendo bem sucedida se compararmos, por exemplo, a 

forma de interação entre professor e alunos ouvintes e entre os alunos ouvintes, que são em 

muito maior quantidade, em maior variedade e mais significativa. Apesar disso, 

consideramos acertada a interpretação da autora quanto ao uso da Libras pelos surdos para 

se comunicarem entre si e a aversão desses alunos quanto ao Implante Coclear (IC) como 

formas de resistência às imposições ouvintes. 

No caso de Pereira (2008), diferentemente, constatou-se que o domínio da 

Língua Portuguesa é determinante nas relações de poder estabelecidas no grupo 

investigado, e que os alunos surdos que tinham menos domínio do Português não eram 

cogitados para as atividades de maior destaque. Isso revela uma relação diglóssica entre a 

Libras e a Língua Portuguesa, em que a primeira é desprestigiada em relação à segunda, 

sendo restringida apenas a contextos informais e/ou ordinários de interação social. 

Em todas as pesquisas, em algumas de modo mais patente, os pesquisadores 

identificaram a falta de preparo do docente para atuar com alunos surdos. Bronzatto 

(2000), por exemplo, verificou que no discurso dos professores a máxima da inclusão se 

presentifica, porém suas práticas vão de encontro à fala, perpetuando a exclusão desses 

discentes. Oliveira (2005) e Oliveira (2007), declaram em seus trabalhos que a inclusão 

dos alunos surdos em sala de aula com ouvintes não é suficiente para que os propósitos da 



política de mesmo nome sejam alcançados, nem para que professores e alunos tenham 

modificadas suas formas de representar o surdo e sua língua.  

Partamos, agora, para a metodologia e para os dados de nossa pesquisa. 

  



5 A COMPOSIÇÃO  

 

Nesta seção, apresentaremos os Complexos Bilíngues de Referência para 

Surdos, nosso locus de investigação; os sujeitos da pesquisa, professores atuantes nos 

CBRS; e os procedimentos metodológicos de nossa pesquisa.  

 

5.1 OS COMPLEXOS BILÍNGUES DE REFERÊNCIA PARA SURDOS DE NATAL E 

SEUS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Desde 2002, o município de Natal, capital do Rio Grande do Norte, reconhece 

a Libras como língua da comunidade surda natalense por meio da Lei n. 5.409 de 29 de 

novembro de 2002 (NATAL, 2002). Mas foi diante da convocatória nacional pela Inclusão 

Educacional que a cidade criou os Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de 

Natal, por meio da Resolução n. 05/2009, que “fixa normas relativas à educação das 

pessoas com necessidades educacionais especiais no Sistema Municipal de Ensino do 

Natal/RN.” (NATAL, 2009). Tais Complexos são dez conjuntos de escolas que devem 

estar devidamente preparadas para compor até 50% de seu corpo discente por surdos, 

distribuídos pelas quatro zonas da cidade (Norte, Sul, Leste e Oeste). 

Compreender o que são os CBRS de Natal é necessário para que se 

compreendam as discussões que faremos sobre os diálogos que se estabelecem entre/com 

vozes dos professores de Língua Portuguesa que atuam nesses espaços. A partir de agora, 

os caracterizaremos de maneira sucinta. 

O Projeto dos Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal foi 

elaborado no ano de 2007 e reformulado em 2011. Sua implementação, contudo, começou 

a acontecer no ano de 2010, após a criação da Resolução municipal n. 05/2009, documento 

oficial que regula a inclusão das Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais nas 

escolas de sua rede, já citado em parágrafo anterior. 

Tanto o Projeto dos Complexos quanto a Resolução n. 05/2009 se inserem 

numa longa cadeia enunciativa, e ressoam as vozes da Política Nacional de Inclusão e 

documentos diretamente a ela associados, os quais, por sua vez, respondem a documentos 



internacionais que tratam do mesmo tema, alguns dos quais abordaremos em capítulos 

posteriores. 

A Resolução e o Projeto mencionam a Lei de Libras, n. 10.436/2002 (BRASIL, 

2015), e o Decreto n. 5.626/2005 (BRASIL, 2015) (BRASIL, 2002; 2005) como 

referências legais que os respaldam. Esses são os documentos brasileiros de maior 

relevância quanto ao reconhecimento da Libras como língua da comunidade surda 

brasileira, e estabelecem que a Língua Portuguesa deve ser considerada a segunda língua 

desse público, na modalidade escrita.   

O objetivo geral dos CBRS explicitado em seu Projeto é  

ampliar o acesso e a real inclusão educacional das pessoas com surdez 

nas unidades de ensino regulares da rede municipal de ensino de Natal, 

através da implantação/implementação de 10 (dez) complexos bilíngues 

(Português – Libras), de referência [..] e formação em Libras dos 

educadores da rede. (NATAL, 2011).  

 

 

Seus objetivos específicos são:  

 Acompanhar sistematicamente o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos surdos, através de ensino bilíngue (Português – Libras), 

com a coparticipação de professor especializado;  

 Formar continuadamente e em serviço os educadores dos complexos 

bilíngues em Libras e no que respeita às especificidades da educação 

dos alunos surdos, através de um programa de formação pensado 

conjuntamente com a comunidade escolar e garantir a sua execução 

ao longo do ano letivo;  

 Garantir, através do setor competente da SME (Secretaria Municipal 

de Educação), o transporte escolar nos pontos de ônibus 

combinados;  

 Garantir AEE aos alunos surdos na própria escola, quando houver 

SRM (Sala de Recursos Multifuncionais) ou na proximidade, em 

turno oposto ao que estuda regularmente;  

 Articular parcerias com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), 

bem como com Instituições especializadas, para atendimento 

complementar, terapêutico, quando houver necessidade;  

 Articular parcerias com IES (Instituições de Ensino Superior), 

quanto à ampliação da formação continuada;  

 Garantir assessoramento pedagógico-formativo sistematizado aos 

complexos educacionais bilíngues. (NATAL, 2011).  

 



Veem-se nos objetivos do Projeto quatro eixos de atuação dos CBRS: (i) 

acompanhamento dos alunos surdos em sala de aula regular; (ii) formação continuada para 

profissionais; (iii) AEE para surdos; (iv) assessoramento formativo. 

As escolas que compõem os Complexos Bilíngues existiam anteriormente a sua 

implementação. São instituições situadas próximas umas das outras, duas ou três, 

estrategicamente localizadas, que passaram a ser consideradas integrantes dos Complexos 

a partir de 2010. Os critérios para seleção delas foram: a) atender às quatro regiões 

administrativas da cidade; b) oferecer a maior diversidade em níveis e modalidades de 

ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos); c) 

oferecer maior possibilidade e facilitação de transporte público; d) garantir o processo de 

gestão democrática e o trabalho pedagógico coletivo e participativo.  

As salas de aula dos Complexos podem ser compostas em até 50% por alunos 

surdos. Para eles, devem ser previstos no Projeto Político Pedagógico das escolas 

componentes dos Complexos as devidas adequações, sobretudo as que garantam aos 

educandos surdos demonstrarem suas competências linguísticas nas duas línguas, isto é, 

em Libras e em LP escrita. 

Os alunos surdos dos Complexos devem, em um turno, ter aulas em salas 

regulares; no contraturno, eles devem ter Atendimento Educacional Especializado em salas 

multifuncionais na própria escola do Complexo ou em instituições especializadas 

conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação. 

O docente que atua no Atendimento Educacional Especializado dos surdos 

deve conhecer e usar fluentemente a Libras, bem como conhecer e usar a metodologia de 

ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para esse público. A avaliação dos 

alunos surdos, segundo o documento, deve interpretar que os “erros” (sic.) cometidos por 

eles são decorrentes da interferência da Libras (L1) sobre a aprendizagem da Língua 

Portuguesa (L2) (NATAL, 2011). 

Sem explicitar com detalhes suas funções, a Resolução 05/2009 introduz dois 

novos personagens à educação de surdos na rede educacional do município: o 

professor/instrutor para o ensino sistematizado da Libras aos alunos surdos e o 

professor/tradutor-intérprete de Libras para a atuação na sala de aula regular na qual 



estiverem matriculados os educandos surdos. Ambos têm responsabilidade formativa dos 

estudantes em questão.  

Em 2010, a prefeitura de Natal realizou a contratação mediante concurso 

público de professores/tradutores-intérpretes de Libras para atuarem nas salas regulares a 

partir dos 6º anos. A formação exigida para esse profissional é licenciatura em Letras –

Libras ou qualquer licenciatura com exame de proficiência em Libras para ensino e uso da 

Língua Brasileira de Sinais. Após essa seleção houve outras, mas de caráter contratual. 

Além desses, também foram selecionados via concurso público profissionais 

para atuarem como professores/instrutores de Libras, preferencialmente surdos, alocados 

na sala regular da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, atuando 

em concomitância com o professor regente. Ele também pode atuar na sala de AEE da 

instituição. 

Para a concretização dos propósitos dos Complexos Bilíngues, o professor de 

Língua Portuguesa, sujeito de nossa pesquisa, personagem não citado nem na Resolução 

nem no Projeto, também exerce papel essencial, uma vez que grande parte da qualidade 

“bilíngue” do Complexo deve se concretizar em suas aulas. Em outras palavras, uma 

grossa fatia da Língua Portuguesa que compõe com a Libras o bilinguismo pretendido 

nesse grupo de escolas para os surdos fica sob a responsabilidade desse docente na sala de 

aula regular. 

Consideramos que no caso dos Complexos Bilíngues, os professores da 

disciplina de Língua Portuguesa se inserem num quadro particularmente interessante, que o 

diferencia dos professores de Língua Portuguesa como língua materna para alunos 

ouvintes. Vejamos: 

 Grosso modo, seu papel é alfabetizar o surdo em Língua Portuguesa fazendo uso da 

Libras como língua de instrução (por meio de intérprete ou por sinalização própria). 

Porém, muitos surdos em idade escolar não dominam a Língua de Sinais, sobretudo 

pela falta de contato com adultos fluentes. Desse modo, contar com um intérprete 

ou instrutor de Libras em sala ou mesmo ter domínio da Libras nem sempre é 

garantia de comunicação com o aluno surdo, o que é um complicador.  



 A Libras ainda não tem sua escrita definida de modo oficial. Embora haja sistemas 

de registro das Línguas de Sinais, eles ainda não frequentam a maioria das salas de 

aula brasileiras. A falta de referência do surdo sobre o papel da escrita em sua 

primeira língua pode dificultar a sua aprendizagem da escrita da segunda língua.  

 Os professores de Língua Portuguesa para surdos constituem um grupo profissional 

composto por sujeitos cuja formação tem enfoque no ensino de Língua Portuguesa 

(LP) como língua materna, não de LP como segunda língua, o que seria o mais 

adequado segundo a proposta dos CBRS. Desde 2009, quando foi criada a 

Resolução 05/2009 na cidade de Natal/RN, não houve concurso público para 

contratação de professores de ensino de Língua Portuguesa como segunda língua, o 

que faz inferir que não há, ao menos intencionalmente, docentes com a formação 

específica na área de ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para 

surdos no município. 

 Grande parcela dos surdos em idade escolar não articulam sons da fala além de, 

obviamente, não ouvirem, o que requer que o ensino de LP para surdos se dê em 

termos instrumentais, isto é, enfatizando a leitura e a escrita da língua aprendida.  

 A modalidade da L1 dos surdos é visoespacial, isto é, não coincidente com a da 

língua que se pretende ensinar graficamente na escola, demandando estratégias 

didáticas diferenciadas durante as aulas. 

 Afora isso, considere-se que, se até 50% da turma desse professor poderá ser 

constituída por alunos surdos, sendo o restante formado por ouvintes, a um só 

tempo esse profissional deverá lecionar a disciplina de Língua Portuguesa tanto sob 

a perspectiva de língua materna para o público ouvinte quanto sob a perspectiva de 

segunda língua instrumental para o público surdo. 

Conforme se vê, para além das conjunturas históricas e políticas, a dinâmica 

projetada para as escolas em que atuam os professores de LP em questão tem relevância 

para a constituição do ser professor na educação de surdos. As novíssimas situações a que 

estão expostos esses profissionais, redefinidas a todo tempo de acordo com o perfil de cada 

nova demanda gerada pela implementação da Política de Inclusão no âmbito escolar, 

evidenciam a inevitável reconfiguração que esse grupo profissional específico sofre no 



momento atual, não apenas no que diz respeito a suas atribuições empíricas em sala de 

aula, mas também no que se refere à sua própria identidade profissional e seu papel social.  

Há que se considerar na constituição dos Complexos, ainda, a figura do aluno 

surdo. É em torno dele que, documentalmente, esses espaços se constituem. Nenhum outro 

grupo atendido pela Educação Especial foi contemplado pelo município de Natal com 

instituições (ao menos) pensadas para eles, o que os diferencia dos demais. Foram os 

fatores acarretados pelo fato de terem uma língua específica e de modalidade diversa da 

falada pela maioria dos brasileiros, inclusive pelas próprias pessoas atendidas na Educação 

Especial, que motivaram a criação dos CBRS, e isso não deve se perder de vista. 

 

5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nossa pesquisa tem abordagem qualitativo-interpretativista, pois 

intencionamos explorar características de indivíduos e cenários que não podem ser 

facilmente descritos numericamente, isto é, nossos dados são interpretados de modo 

intersubjetivo. 

Temos por orientação teórica os pressupostos do Círculo de Bakhtin; bem 

como dos Estudos sobre Identidade e Representação e dos Estudos Surdos, que se situam 

no escopo dos Estudos Culturais. 

Nosso corpus se constitui de onze textos do gênero relato de experiência 

redigidos por professores dos CBRS de Natal, os quais consideramos serem enunciados 

concretos.  

Para a construção dos dados, utilizamos dois instrumentos: (i) questionário 

com dados sobre formação, inicial e continuada, e tempo de experiência profissional do 

docente; (ii) proposta de escrita de um texto narrativo, do gênero “Relato de Experiência”, 

em que fosse contada a experiência do docente enquanto professor de surdos nos CBRS.  

O início da compilação do corpus aconteceu com o comparecimento da 

pesquisadora às dez escolas dos Complexos Bilíngues de Natal que atuam com alunos do 

6º ao 9º ano, ao longo do ano de 2014. A princípio, apresentava-se o projeto de mestrado 

para o gestor da escola e era solicitada a permissão para realização da pesquisa na 

instituição. Não houve resistência à execução do projeto em nenhuma das escolas. 



De início, tínhamos por objetivo conseguir junto à SME os contatos dos 

professores de Língua Portuguesa dos CBRS, para que os convidássemos via e-mail e 

poupássemos o tempo que demandaria a visita a cada instituição. Não conseguimos o 

endereço eletrônico dos docentes junto à SME e fomos instruídos a entrar em contato com 

as escolas via telefone e solicitar essa informação aos gestores. Mais uma vez não nos 

foram concedidos os contatos dos professores por nenhuma escola. Diante disso, 

comparecemos às 10 instituições dos CBRS que trabalham com turmas de 6º aos 9º anos e 

buscamos conversar com todos os seus professores de LP. 

Ao longo desse processo de visitas, que durou entre março e novembro de 

2014, houve fatores externos à pesquisa que fizeram com que o processo se estendesse 

mais que o esperado, nomeadamente a greve de professores do município e a Copa do 

Mundo 2014, que teve Natal como uma das sedes e reverberou na suspensão de aulas ao 

longo de toda a competição. 

Os modos, os momentos e os espaços como, quando e onde se deram nossos 

primeiros contatos com os professores foram os permitidos pelos gestores das escolas. A 

algumas instituições, comparecemos apenas duas vezes e conseguimos conversar com 

todos os seus professores de Língua Portuguesa. A outras, comparecemos quatro, cinco, até 

seis vezes e não conseguimos conversar com todos os docentes, por diversos motivos.  

Fomos recebidos de modos diferentes em cada instituição. Em algumas, o 

gestor prontamente demonstrou seu conhecimento sobre o projeto dos CBRS, ainda que 

seu discurso sobre educação de surdos fosse bastante genérico baseado na perspectiva 

inclusiva de educação. Em algumas escolas, os professores e/ou gestores ficaram confusos, 

a princípio, quando falamos que estávamos ali por se tratar de uma escola bilíngue. Um 

deles, inclusive, questionou se esse bilinguismo a que nos referíamos dizia respeito às 

Línguas Portuguesa e Inglesa. 

Em algumas instituições, fomos autorizados a conversar com professores 

somente nos dias de reunião pedagógica, que para todo o município acontece nas terças-

feiras. Em alguns casos, essa reunião era realizada a cada quinze dias, e nem sempre todos 

os professores de LP estavam presentes, o que solicitou de nós o comparecimento à 

instituição a cada duas semanas por duas ou três vezes. 



Em todas as dez escolas, em algum momento de nossa permanência, por 

gestores ou por professores, fomos convidados a, ao invés de realizarmos a pesquisa com 

os professores de Língua Portuguesa, que atuam na sala de aula regular, fazer a 

investigação com os professores das salas de AEE ou com os intérpretes, que, de acordo 

com eles, seriam os profissionais adequados a responderem nossas possíveis indagações 

sobre a atuação com os alunos surdos. 

Grande parte dos professores de LP convidados a participarem do estudo 

afirmava, a princípio, que não tinha nenhuma contribuição a dar porque nunca teve 

formação específica para atuar com alunos surdos e, por isso, não tinha como nos fornecer 

as informações que estávamos buscando. Para esses professores, estávamos ali procurando 

exemplos bem sucedidos da inclusão dos surdos nas escolas. Alguns chegaram a dizer que 

nos sentiríamos desapontados se levássemos a pesquisa adiante, pois a situação certamente 

não era a que imaginávamos. Somente após explicarmos que nossa investigação tinha 

caráter diagnóstico, e não normativo, era que eles aceitavam dar sua contribuição. 

O projeto era apresentado aos professores de Língua Portuguesa das escolas. 

Esses professores foram convidados a participar da pesquisa independentemente de já 

terem atuado com alunos surdos no Complexo ou não. O controle a respeito de quem já 

atuou ou não com esses discentes foi realizado por meio de questionário. 

 A explicação do projeto e convite aos professores aconteceu de diferentes 

formas, a depender da dinâmica da instituição: em algumas, o professor foi informado da 

pesquisa pelo gestor para que saísse de sala para conversar com a pesquisadora sobre o 

projeto; em outras, a apresentação aconteceu no momento do intervalo; em outras, ela foi 

realizada na reunião pedagógica do grupo de docentes de Língua Portuguesa, que acontece 

sempre nas terças-feiras; e, em outras, o projeto foi apresentado aos docentes dentro de 

sala, no momento da aula. 

Feita a apresentação do projeto, a pesquisadora perguntava se o docente 

aceitaria participar da pesquisa. Em caso afirmativo, naquele mesmo momento ele 

preenchia uma autorização para uso de seu texto na pesquisa (Apêndice A), formulário 

com dados pessoais e informações sobre formação e experiência profissional (Apêndice 

B). Posteriormente, os sujeitos da pesquisa recebiam via e-mail (informado no formulário) 



a proposta de escrita de um relato de experiência sobre sua vivência enquanto professor de 

Língua Portuguesa de um dos CBRS (Apêndice C). A proposta era a seguinte: 

Redija um relato de sua experiência como professor(a) de Língua Portuguesa em um dos 

Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal/RN (CBRS).  

Julgando pertinente, aborde os seguintes tópicos em seu texto:  

- Sua formação inicial e o preparo para atuar como professor de surdos;  

- Sua formação continuada;  

- Suas impressões e inquietações em sala de aula;  

- A(s) diferença(s) que você percebe entre ser professor dos CBRS e das escolas comuns.  

O prazo de devolução da escrita era de uma semana. Nos casos em que o texto 

não era remetido à pesquisadora, e-mail estendendo o prazo de envio do texto foi enviado. 

Apesar do prazo de uma semana ser proposto aos docentes, dois dos docentes optaram por 

redigir seu relato em nossa presença, logo depois de se inteirarem do projeto. 

A pesquisadora apresentou o projeto a um total de 36 professores, dos quais 27 

aceitaram participar da pesquisa, e 11 efetivamente remeteram o relato de experiência. Não 

utilizamos os nomes reais dos professores nem das pessoas por eles mencionadas em seus 

relatos; antes, atribuímos pseudônimos a cada um deles. A inspiração para a escolha dos 

nomes fictícios foram os professores da pesquisadora na Educação Básica. Dito isso, 

apresentamos a seguir (Quadro 1) as identificações que utilizaremos para os sujeitos, as 

respectivas formas como os abordamos e o modo como remeteram seus relatos. 

 

Quadro 1 – Pseudônimos atribuídos aos professores, modo de abordagem da pesquisadora 

e forma de entrega do relato 

Pseudônimo Abordagem e entrega do relato 

Vera 

 

A proposta de pesquisa foi apresentada à professora Vera 

individualmente, no dia destinado ao planejamento pelas professoras de 

Língua Portuguesa, em sala reservada. Seu relato foi redigido em outro 



momento e encaminhado por e-mail. 

Edson 

A pesquisa foi apresentada a Edson na sala dos professores, na presença 

de outros colegas, inclusive uma professora também de Língua 

Portuguesa, mas que não aceitou participar do estudo. Assim, na ocasião, 

somente Edson aceitou contribuir com a pesquisa. Ele redigiu seu relato 

em outro momento e encaminhou a nós via e-mail. 

Lígia 

 

Realizamos o convite à professora Lígia no momento do intervalo entre 

aulas, na sala dos professores. Ela prontamente aceitou participar do 

estudo. Redigiu seu relato em outro momento e nos encaminhou por e-

mail. 

Niélia 

 

A professora Niélia foi abordada para participar da pesquisa fora de sua 

sala de aula, no corredor. Tendo aceitado contribuir com seu relato, 

redigiu o texto em outro momento e nos enviou por e-mail. 

Magda 

 

A pesquisa foi apresentada a Magda no corredor de sua sala de aula, 

enquanto os alunos realizavam uma atividade. A professora redigiu seu 

relato em outro momento e nos encaminhou por e-mail. 

Neusa 

 

Realizamos o convite a Neusa para participar da pesquisa na sala da 

coordenação pedagógica da escola, em horário de aula, enquanto os 

alunos realizavam uma atividade. A professora redigiu seu relato em 

outro momento e nos enviou por e-mail. 

Betânia 

 

Nosso contato com Betânia para o convite a participar da pesquisa se deu 

na sala dos professores, num dia de reunião pedagógica em que estavam 

presentes seis docentes de LP, dentre os quais somente ela aceitou a 

proposta. Tendo redigido seu relato em outro momento, nos enviou o 

texto via e-mail.  

Gisele 

 

Gisele foi abordada no momento do intervalo, dentro da sala de aula em 

que estava lecionando. Aceitou participar da pesquisa e disse que 

redigiria ali mesmo seu relato, que não seria muito extenso, uma vez que 

tinha pouco a falar sobre o tema. Assim, naquele mesmo dia recebi o 

texto da professora, redigido a mão. 

Makilei 

 

Nosso primeiro contato com Makilei aconteceu no momento do 

intervalo, na sala de recursos multifuncionais da escola. Dentre os 



professores que aceitaram participar, ela foi a que mais fez 

questionamentos sobre a pesquisa. Seu relato foi entregue escrito à mão, 

duas semanas após o primeiro contato. 

Ana Maria 

 

Ana Maria foi abordada em sala, no momento da aula, dividindo-se entre 

as informações sobre a pesquisa e o controle da turma. Tendo aceitado 

participar da pesquisa, redigiu posteriormente seu relato e o encaminhou 

a nós por e-mail. 

Samantha 

 

O convite para participação da pesquisa foi feito no momento do 

intervalo, na sala de aula em que estava lecionando. Naquele mesmo 

momento, redigiu seu relato à mão e o entregou. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Também não revelamos na pesquisa os nomes das escolas em que foi realizada. 

Em substituição a essa identificação, utilizamos os nomes das localidades em que se 

situam, conforme mostra Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Locais e respectivas siglas dos CBRS 

Instituição em que atua Sigla 

Parque dos Coqueiros/Nossa Senhora da Apresentação PCNSA 

Pajuçara/Gramoré PG 

Nova Descoberta ND 

Cidade Satélite/Planalto CSP 

Petrópolis/Praia do Meio PPM 

Guarapes Gu 

Cidade Nova CN 

Bom Pastor (Km 6) BP 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Vejamos, a partir dos dados construídos por meio de aplicação de questionário, o perfil dos 

sujeitos. 

 

 



Quadro 3 – Dados dos professores obtidos por meio de questionário 
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ESCOLA 
PCNSA PCNSA ND CSP CSP CSP PPM Gu CN BP BP 

IDADE 45 44 58 44 41 38 36 55 33 55 50 

ATUA 

COMO 

PROFES

SOR(A) 

DE LP 

DESDE 

1989 2005 1977 1995 2002 2003 2007 2002 2004 1986 2002 

ATUA 

NA 

ATUAL 

ESCOLA 

DESDE 

2001 2014 1982 2007 2014 2003 2009 2014 2004 2014 2013 

ATUA 

COM 

TURMAS 

DE 

6º ANOS 6º ANOS 
7º e 9º 

ANOS 
6º ANOS 

7º e 8º 

ANOS 

7º aos 9º 

ANOS 
7º ANOS 

8º e 9º 

ANOS 
EFII 

8º e 9º 

ANOS 

7º 

ANOS 

QUANTI

DADE 

DE 

ALUNOS 

SURDOS 

QUE 

TEVE 

NA 

ESCOLA 

1 1 3 3 0 2 1 1 2< 1 0 

CURSO 

DE 

FORMA

ÇÃO 

INICIAL 

E ANO 

DE 

CONCLU

SÃO 

Letras 

1994 

Letras 

2004 

Letras 

1980 

Letras 

(Português 

e Inglês) 

1993 

Letras 

2000 

Letras 

2000 

Letras 

2006 

Letras 

2002 

Letras 

2003 

Letras 

1990 

Letras 

1994 

CURSO 

DE PÓS-

GRADU

AÇÃO 

Cursando 

Ensino de 

Português 

e 

Matemátic

a numa 

perspectiv

a 

transdiscip

linar 

 

Educação 

de Jovens 

e Adultos 

2007 

Educação 

1996 
- 

Linguístic

a 

 2009 

- 

Ensino e 

Aprendiza

gem de 

Língua 

Portugues

a 

 2008 

- 

Mestrado 

em 

Linguístic

a Aplicada 

2009 

Psicopeda

gogia/ 

Psicomotri

cidade 

2009 

Teoria e 

Estudos 

sobre a 

Lingua

gem 

2012 



FORMA

ÇÃO 

ESPECÍF

ICA 

PARA 

ATUAR 

COM 

ALUNOS 

SURDOS 

Não Não Não Não Não 

Minicurso 

de Língua 

de Sinais 

em 2012 

Não Não 

Formação 

que recebe 

na escola, 

mas na 

graduação 

não viu 

nada sobre 

educação 

de surdos 

Disciplina 

da 

especializ

ação 

Uma 

aula 

com um 

profess

or surdo 

há 8 

anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com levantamento feito dos concursos para professores de Língua 

Portuguesa promovidos pela Prefeitura do Natal a partir de 2009, ano em que os 

Complexos foram criados, nunca foi realizado processo seletivo que exigisse dos 

candidatos formação para ensino de LP como segunda língua, tampouco que avaliasse 

conhecimentos dos candidatos sobre a Libras ou as peculiaridades linguístico-culturais dos 

alunos surdos. O quadro confirma que os professores de LP dos Complexos Bilíngues da 

cidade do Natal não têm formação inicial específica para o ensino de surdos
22

. 

Alguns dos professores em questão começaram a atuar nas escolas municipais 

antes da implementação dos Complexos, exclusivamente com alunos ouvintes, de modo 

que a presença recorrente de alunos surdos em suas turmas é nova. Por outro lado, há 

professores que, mesmo atuando num Complexo, nunca teve alunos surdos em suas 

turmas. 

A respeito da análise dos dados, iniciamos com sua leitura preliminar. Em 

seguida, procedemos a sua categorização quanto aos tópicos mais recorrentes nos textos, 

que contabilizaram sete temas. Posteriormente, realizamos a leitura dos dados à luz de 

nossos aportes teóricos de modo mais criterioso. Feito isso, identificamos os três tópicos 

(temas, assuntos, ideias) mais recorrentemente tratados nos textos dos docentes, que deram 

origem às nossas categorias de análise. Por fim, buscamos as vozes dos professores a 

respeito desses tópicos e as relações dialógicas que elas estabelecem com outras vozes. 

Os tópicos mais recorrentemente encontrados nos textos nos permitiram 

construir as seguintes categorias de análise: formação, experiências, dinâmica institucional 
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 Desde 2009, houve a contratação de outros profissionais com domínio da Língua Brasileira de Sinais: os 
professores-instrutores de Libras e os professores-intérpretes, que atuam nas instituições em questão não 
como professores regentes, mas como auxiliares nas salas de aula.  



e sensações. A seguir, explicamos de que constitui cada uma das categorias com exemplos 

do corpus
23

: 

Categoria 1: Formação – Esta categoria abarca as vozes dos professores em enunciados a 

respeito de sua formação acadêmica (inicial e continuada). Seus exemplos serão 

apresentados em caixa de texto cor de laranja, conforme seguem: 

Durante a minha formação na UFRN não fui preparada para trabalhar com alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais, inclusive surdos.  

(Vera, 3º parágrafo). 

 

Mesmo na cooperativa (COEDUC), havia uma barreira de comunicação. Os cursos que fizemos 

na época (todos os professores) eram no sentido de nos preparar para o emprego da Libras, mas 

sempre de curta duração. O mesmo na escola municipal. E às vezes havia um hiato entre a 

preparação e ter um aluno surdo naquele momento (alguns professores sim e outros não), 

fazendo com que não fosse possível gravar os sinais.   

(Lígia, 1º parágrafo). 

 

Graduada em Letras pela UFRN no ano de 1993, iniciei no ano seguinte minhas atividades 

docentes como professora de Inglês e Português das redes pública e privada da cidade do Natal. 

Durante a formação universitária, jamais recebi qualquer orientação pedagógica ou mesmo um 

curso de capacitação para trabalhar com estudantes portadores de deficiência auditiva. E, ao 

longo desse tempo até a presente data, continuei sem receber qualquer suporte didático-

pedagógico que me preparasse a atuar como professora de surdos.  

(Niélia, 1º parágrafo). 

  

Categoria 2: Experiências – Esta categoria engloba vozes em enunciados sobre as 

vivências e condutas, profissionais ou não, dos professores com surdos. Os exemplos desta 

categoria serão apresentados em caixa de texto azul, conforme seguem: 

No turno matutino, há cinco anos, tive a pior experiência: dei quase um bimestre de aulas a um 

aluno surdo sem saber de sua necessidade especial. Como ele não falava nada, só ria e balançava 

a cabeça e respondia à chamada de mão levantada, imaginei que se tratava apenas de um menino 
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 Sempre que os professores mencionarem seus próprios nomes nos textos utilizados nesta dissertação, os 
substituiremos pelo pseudônimo a ele(a) atribuído. Quando mencionarem os nomes das escolas em que 
atuam, as substituiremos pelas localidades em que se encontram os Complexos. 



tímido e que, com os dias, ele passaria a participar das leituras, entre outras atividades de sala de 

aula. 

(Niélia, 2º parágrafo). 

  

Quando estou trabalhando com alunos especiais em sala gosto de estar ciente de suas 

necessidades para ajuda-los da melhor forma possível e orientar os colegas de sala. 

 (Vera, 5º parágrafo). 

 

Categoria 3: Relações institucionais – Esta categoria abarca vozes em enunciados sobre 

fatos e relações institucionais da escola em que o professor atua. Nomeadamente, as 

relações dos professores entre si, entre professores e alunos, entre alunos e alunos, entre 

docentes e demais profissionais etc. Para esta categoria, os exemplos serão dados em 

caixas de texto de cor vinho, como segue: 

Agora me reportando ao presente, tenho um aluno surdo no sétimo ano. Havia uma professora 

tradutora quando iniciamos as aulas, mas que se afastou para uma pós-graduação. Não foi 

substituída. Ela fazia atividades adaptadas a partir dos conteúdos abordados e ficava nos 

ensinando alguns sinais combinados, como a referência ao aluno e ao professor. A ausência da 

professora de Libras desmotivou o aluno, que tem faltado continuamente. 

 (Lígia, 2º parágrafo). 

 

Esclarecemos que essas categorias não são estanques, mas se interpenetram, 

dialogam muitíssimo de perto, de modo que delimitá-las com fronteiras precisas não é só 

impossível como age contra a visão de sujeito que trazemos, complexamente constituído, e 

não de forma compartimentalizada. 

Informamos ao leitor, ainda, que palavras, frases e/ou períodos em negrito 

presentes nos excertos dos relatos dos professores constituem grifo nosso e visam destacar 

no trecho a parte onde mais se evidencia o aspecto em discussão. 

A seguir, apresentaremos os resultados de nosso levantamento de dados junto 

aos professores de LP dos CBRS e daremos início à análise dos dados.   

 

  



6 VOZES SOBRE O SER PROFESSOR NOS COMPLEXOS BILÍNGUES DE 

REFERÊNCIA PARA SURDOS DE NATAL  

“A investigação se torna interrogação e conversa, isto é, diálogo” 

(Bakhtin)
24

 

Neste capítulo, realizaremos a análise preliminar dos dados, apresentando o 

que dizem os docentes sobre o ser professor dos Complexos Bilíngues de Referência para 

Surdos de Natal (o que corresponde ao nosso primeiro objetivo) e discutindo as relações 

dialógicas estabelecidas entre as vozes dos professores (o que corresponde ao nosso 

segundo objetivo). 

No que se refere à definição de nossas categorias de análise, conforme já 

explicado, optamos por nos respaldarmos pelos tópicos de maior recorrência nos 

enunciados dos professores. Chegamos, então, às vozes dos docentes sobre sua formação, 

sobre suas experiências e sobre as relações institucionais como nossas categorias de 

análise. 

Advertimos o leitor sobre dois fatos a respeito dessas categorias. 

Primeiramente, quanto ao fato de que cada texto dos professores se constitui não por 

apenas uma das categorias, ao contrário, todos os textos trazem elementos de, no mínimo, 

duas categorias e, por isso, fornecem dados para mais de uma categoria de análise. 

Em segundo lugar, advertimos para o fato de que nos textos os tópicos que 

deram origem às categorias não são abordados de modo estanque. Assim, num mesmo 

parágrafo, com as mesmas palavras, o autor pode abordar dois, três tópicos. Isso se dá pelo 

fato de que os aspectos analisados por nós estão sobremodo entrelaçados na tessitura do ser 

professor. Assim, de antemão informamos que um mesmo trecho dos textos dos 

professores pode se fazer presente em mais de uma categoria. 
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 Bakhtin, 2011, p. 319. 



6.1 CATEGORIA 1: FORMAÇÃO 

Identificamos nos enunciados dos professores que as abordagens quanto ao 

tópico “formação” nos dão subsídios para discutirmos sobre a formação inicial; sobre a 

formação continuada; sobre os fatos da vida que contribuem para a formação docente; 

sobre as pessoas e órgãos responsáveis pela formação do professor; sobre os saberes que 

deve ter o professor de surdos; sobre as sensações diante da falta de 

conhecimento/despreparo; e sobre as sensações após aprender conteúdos que contribuem 

para a prática.  

Verificamos nos relatos que, para a maioria dos professores, a formação 

acadêmica, inicial ou continuada, é a principal forma para que se consigam ferramentas 

propiciadoras de um trabalho docente de qualidade com os alunos surdos. Nos 

questionários preenchidos pelos sujeitos, identificamos que todos têm formação de nível 

superior em Letras, com a conclusão do curso entre os anos de 1980 e 2006.  

Nenhum dos docentes afirma ter recebido qualquer formação voltada para o 

ensino de Língua Portuguesa para surdos. Pelo contrário, declaram a ausência de conteúdos 

que abordassem esse tema ao longo da formação inicial, conforme observamos nos relatos 

de Vera, Niélia e Ana Maria, respectivamente: 

Durante a minha formação na UFRN não fui preparada para trabalhar com alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais, inclusive surdos.  

(Vera, 3º parágrafo). 

 

Durante a formação universitária, jamais recebi qualquer orientação pedagógica ou mesmo um 

curso de capacitação para trabalhar com estudantes portadores de deficiência auditiva.  

(Niélia, 1º parágrafo). 

 

Na universidade, independente de está sendo preparada para ser uma futura professora, pois me 

formei em licenciatura em língua portuguesa e literatura brasileira, não houve no tempo disciplina 

sobre este assunto que propusesse me preparar para lidar com alunos com necessidades especiais 

(sic.).  

(Ana Maria, 4º parágrafo). 

 



A ausência de conteúdos sobre a educação de surdos durante sua formação 

inicial já era esperada por nós, uma vez que a Lei que obriga as instituições de nível 

superior a inserir Libras como componente curricular obrigatório nos cursos de formação 

de professores é de 2002. O Decreto que regulamenta tal Lei é de 2005, e estipula que 

essas mesmas instituições têm o prazo de dez anos a contar de sua publicação para que 

efetivem a inserção da disciplina de Libras em 100% de seus cursos. Diante desses dados, 

fica evidente que, caso essa pesquisa fosse realizada com professores cuja formação se deu 

nos últimos cinco anos, a quantidade dos que teriam cursado pelo menos uma disciplina de 

Libras seria maior. Contudo, isso não significa que esse professor estaria preparado para o 

ensino de Língua Portuguesa para o público em questão.  

Em um breve levantamento que realizamos via internet, identificamos que as 

disciplinas de Libras ministradas em cursos de formação de professores têm uma média de 

60 horas, podendo variar entre 30 e 120 horas. Quanto aos conteúdos contemplados, na 

maior parte dos currículos, temos prevista a história da educação de surdos, a legislação 

nacional, as políticas educacionais, a cultura e a identidade surdas e a Libras como segunda 

língua para o professor. Conteúdos referentes ao ensino de Língua Portuguesa para surdos 

como segunda língua não estão presentes na maior parte dos currículos.  

No caso específico dos cursos de Letras, os currículos não têm previstos 

conteúdos relacionados ao ensino de Português como L2 para surdos na forma 

instrumental. Assim, fora os cursos de Letras-Libras/Língua Portuguesa, os cursos de 

Letras, em sua maioria, ainda hoje não formam professores com os subsídios necessários 

ao ensino de LP para surdos, mesmo quando promovem a disciplina de Libras, pois, 

conforme já vimos, seu enfoque é outro. 

No que diz respeito à formação continuada, no questionário preenchido, apenas 

quatro sujeitos informaram ter tido formação para atuar com alunos surdos, a qual 

aconteceu por meio de eventos de formação continuada dos professores, em que a 

educação de surdos ou o ensino de LP para esse público era parte do conteúdo abordado.  

As quatro professoras que disseram no questionário terem tido algum tipo de 

formação para atuar com alunos surdos foram Neusa, Makilei, Ana Maria e Samantha. 

Dessas, três trouxeram para seus relatos a forma como aconteceram essas formações, as 

quais se deram por meio de cursos de formação continuada ou por cursos de pós-



graduação. Duas professoras que não mencionaram no questionário que tiveram algum tipo 

de formação voltada ao preparo para a atuação com surdos trazem em seus relatos 

experiências em cursos e oficinas sobre o tema. São elas Vera e Lígia. 

Neusa apresenta o que segue: 

A profissional de libras da nossa escola é bastante competente, já fez conosco uma oficina de 

libras para que nós tivéssemos alguma idéia deste mundo, entretanto, percebemos que não é 

suficiente para uma escola que é considerada um complexo bilíngue 

(Neusa, 4º parágrafo).  

Makilei, por sua vez, apresenta um pouco mais de detalhes a respeito de sua 

formação continuada. Vejamos excertos de seu relato que nos permitem compreender 

como ela acontece: 

[...] a professora de Libras Sueli veio me auxiliar nas aulas. Com ela pude trocar informações e 

com isso me senti mais “amparada”. Esta passou a dar aula de Libras numa formação continuada 

na escola, passei então a adquirir um pouco de conhecimento nesta área. [...] E foi nessas trocas 

de conhecimento com a professora Sueli que pude buscar as respostas para tantas perguntas que 

vinham à minha cabeça todos os dias.  

(Makilei, 2º parágrafo). 

 

Lembro que neste ano [2010] fiz um curso sobre mapas mentais e adaptei essa teoria para minhas 

aulas, os mapas continham conceitos e desenhos dos assuntos abordados em sala, criávamos 

estórias. 

(Makilei, 2º parágrafo). 

 

Ana Maria também aborda o modo como se deu sua formação continuada até o 

momento de escrita de seu relato. Vejamos: 

 

[...] já como professora do Estado do Rio Grande do Norte, eu participei de vários cursos de 

formação contínua e, ainda me foi oferecido várias matérias informativas sobre o tema, educação 

inclusiva. Nestes cursos de capacitação continuada, ministrados por bons professores, tive com 

meus colegas de profissão a oportunidade de me aprofundar sobre o tema.  

(Ana Maria, 4º parágrafo). 



 

Depois, por me mesma busquei especializar-me ainda mais, e formei-me em psicopedagoga, algo 

que compreendo que foi necessário para melhor atender as necessidades dos meus alunos em sala 

de aula.  

(Ana Maria, 5º parágrafo). 

 

[...] os professores não têm que fazer todas as especializações possíveis ou impossíveis para ser 

professor, basta apenas sê-lo.  

(Ana Maria, 6º parágrafo). 

Além dos professores que informaram no questionário que haviam feito algum 

tipo de formação continuada, Lígia e Vera mencionaram em seus relatos que participaram 

de cursos e oficinas de formação continuada. Vejamos: 

Mesmo na cooperativa [onde a professora atuara e tivera cursos de formação continuada] havia 

uma barreira de comunicação. Os cursos que fizemos na época (todos os professores) eram no 

sentido de nos preparar para o emprego da Libras, mas sempre  de curta duração. O mesmo na 

escola municipal. E às vezes havia um hiato entre a preparação e ter um aluno surdo naquele 

momento (alguns professores sim e outros não), fazendo com que não fosse possível gravar os 

sinais.  

(Lígia, 1º parágrafo). 

 

Enquanto lecionava em uma instituição privada (Casa Escola) participava de cursos e oficinas 

para trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais. Aprendi o Braille, por exemplo. 

 (Vera, 4º parágrafo). 

Conforme se verifica nos excertos, Neusa e Makilei participaram de eventos de 

formação dentro das escolas em que atuam, as quais foram ministradas por profissionais 

especialistas da área que atuam nos Complexos. No caso de Neusa, tratou-se de um evento 

pontual, uma oficina de Libras ministrada pela professora de Libras no ano de 2012. Já 

Makilei participa quinzenalmente de formações ofertadas pelas docentes da sala de 

recursos de sua escola, dentre as quais há uma professora de Libras. Ana Maria, por sua 

vez, declara que sua formação para atuar com alunos surdos decorre de cursos de formação 

contínua ofertados pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte e de 

disciplinas da pós-graduação que versaram sobre o “tema” (aqui entre aspas porque não 



parece ter sido sobre educação de surdos, mas sobre educação inclusiva). Lígia teve 

formação continuada em Libras em uma cooperativa em que atuou e Vera, em uma escola 

particular em que era professora, as quais não fazem parte dos Complexos. 

Neusa, Makilei e Lígia deixam claro em seus relatos que a formação que 

tiveram foi voltada para a educação de surdos, especificamente. Nos textos de Ana Maria e 

de Vera fica demonstrado que as formações a que as docentes se referem são sobre 

educação inclusiva de modo lato, talvez com algo pontual sobre surdez e Libras. Sabemos 

que, embora o surdo seja enquadrado governamentalmente no grande grupo das pessoas 

com deficiência, às quais se destina a Educação Especial sob a perspectiva inclusiva, 

cursos que abordam a inclusão de alunos no ensino regular ou a Educação Especial não 

necessariamente se aprofundam nas questões linguísticas e culturais que perpassam a 

educação de pessoas com surdez, o que nos faz questionar se essas formações de fato 

prepara(ra)m para a atuação com alunos surdos. Faltam-nos dados para compreendermos 

melhor o teor dessas formações. 

Neusa, Makilei e Lígia consideram que a formação que tiveram não foi 

suficiente para desenvolverem um trabalho satisfatório com os alunos surdos. A primeira 

lembra-nos de que a escola em que atua recebe a alcunha de “bilíngue” e isso exigiria algo 

além daquilo que ela mesma tem conseguido desempenhar com seus alunos. Discurso 

semelhante tem Makilei, quando afirma que mesmo com o trabalho conjunto com as 

professoras de Libras, é ciente da necessidade de maior aprimoramento. Lígia nos deixa 

entrever pensamento semelhante ao das duas colegas mencionadas quando informa em seu 

relato que os professores não estão preparados para atuarem com alunos surdos, não por 

falta de vontade, mas por não saberem como fazer. 

Makilei e Lígia problematizam o modo como se deram suas respectivas 

formações continuadas. Vejamos os trechos de seus relatos que demonstram isso: 

As professoras de Libras fazem milagres em uma hora e trinta minutos de formação. É muito difícil 

alguém passar tantas informações em tão pouco tempo. Neste ponto, vejo problemas relacionados 

à falta de incentivos financeiros para a realização deste curso. Essas professoras dão aulas sem 

nenhum material de apoio como livros, apostilas, ou até mesmo pequenos textos. Observamos que 

em qualquer curso de línguas exige-se um material para que o aluno possa exercitar o que 

aprendeu em casa. É muito difícil tanto para o professor quanto para o aluno contar apenas com 

um quadro e um lápis. Enfatizo isto, uma vez que sinto a necessidade de um material de apoio para 



exercitar o que aprendo no curso. Acontece que, por não fazer este exercício, esqueço muito 

conteúdo que foi dado. Acho que esses são pontos que deveriam ser discutidos e amadurecidos. 

Aprender na prática não é fácil, as professoras da sala multifuncional dão suporte, entretanto 

tenho consciência que hoje sei muito pouco e preciso aprender mais.  

(Makilei, 7º parágrafo). 

 

[...] às vezes, havia um hiato entre a preparação e ter um aluno surdo naquele momento (alguns 

professores sim e outros não, fazendo com que não fosse possível gravar os sinais. 

 (Lígia, 1º parágrafo). 

 

As críticas das professoras quanto às formações se dão no âmbito das 

condições da oferta e da relação entre teoria e prática. Makilei fala que a escassez de tempo 

(uma hora e meia), a falta de incentivos financeiros e a inexistência de materiais didáticos 

para o ensino de Libras desfavorecem a aprendizagem dos conteúdos das formações que 

recebe. Lígia, por seu turno, considera que o longo espaço de tempo entre a formação em 

Libras e a possibilidade de prática dessa língua com a presença do aluno surdo em sala 

atuam contra o real aprendizado do professor. 

Ana Maria, uma das cinco professoras que abordam a formação continuada no 

relato e/ou no questionário, traz uma fala bastante diferente das de suas outras quatro 

colegas, afirmando que o professor não tem a necessidade de fazer todas as formações 

“possíveis e impossíveis”, devendo apenas ser professor. Tal fala permite entrever um 

posicionamento inatista sobre o que é ser professor, manifestado, por exemplo, quando se 

afirma que ser docente é ter um dom, ou que o professor nasce professor, não se forma 

professor.  

A visão sobre a formação percebida nesse relato parece ser compatível com 

uma concepção de Educação Especial que tem por objetivo único ou principal a 

socialização do sujeito, o que fica bastante explícito no excerto que segue: 

o importante é ajustar os alunos, envolvê-los a cumplicidade em sala de aula e ele(s), os alunos 

com casos especiais não se sentiram sozinhos, isto é, isolados.  

(Ana Maria, 6º parágrafo).  

 



Na categoria “relações institucionais”, faremos uma análise mais vigorosa sobre essa fala 

da professora. Por ora, ficamos com a constatação de que, para a docente em questão, o 

atributo essencial ao educador de surdos é ser um bom promotor da socialização em sala, o 

que não é consensual em relação aos demais colegas. 

Uma das questões mais polêmicas sobre a formação de professores de surdos é 

“O que deve saber o professor de surdos?”. Com a entrada obrigatória da disciplina de 

Libras nos cursos de Licenciatura, e a consequente necessidade de elaboração de ementa e 

programa para esse componente curricular, as discussões sobre o tema são cada vez mais 

recorrentes e mais acaloradas. Entre os especialistas da área as opiniões se dividem. Para 

alguns, a disciplina de Libras nas Licenciaturas deve priorizar o ensino da Língua de 

Sinais; para outros, a disciplina deve tratar de tópicos como a história da educação de 

surdos, metodologias de ensino para surdos, legislação, políticas educacionais, cultura e 

identidade surdas, ainda que isso signifique reduzir o tempo destinado para a aprendizagem 

da Libras. 

Entre os professores pesquisados, a Libras aparece como um dos saberes 

específicos que o professor deve ter para atuar com surdos. Além da Libras, outros saberes 

necessários ao professor foram elencados por Niélia. Vejamos o que diz a professora: 

 

[...] É imprescindível também que a coordenação escolar trabalhe conosco, durante o tempo 

destinado ao planejamento, questões relacionadas ao ensino de surdos, tais como: a metodologia 

adotada; como fazer uso da comunicação não verbal; o desenvolvimento de atividades coletivas 

entre todos (surdos e não surdos); o material didático específico a ser utilizado e a elaboração de 

avaliações a ser aplicados a esse grupo, a fim de realizarmos um trabalho de qualidade que 

promova a integração e a verdadeira inclusão socioeducativa. 

 (Niélia, 4º parágrafo). 

 

Makilei contribui quanto a esse tópico de modo diferente, mostrando que, além 

de assuntos específicos sobre a Libras e a Educação de Surdos, formações em outras áreas 

podem ser de grande utilidade no ensino desses alunos, contanto que sejam adaptadas à 

realidade dos discentes. 



Lembro que neste ano fiz um curso sobre mapas mentais e adaptei essa teoria para minhas aulas, 

os mapas continham conceitos e desenhos dos assuntos abordados em sala, criávamos estórias. 

(Makilei, 2º parágrafo). 

 

Nos relatos dos professores, observam-se opiniões a respeito de a quem cabe a 

responsabilidade pela oferta de formações aos professores para atuarem com alunos surdos. 

Pelo menos cinco dos onze docentes de nossa pesquisa falam sobre isso em seus relatos. A 

esse respeito, os professores fazem menção apenas a responsáveis pela formação 

continuada, a que lhes cabe neste momento em que já estão no exercício da profissão (a 

não ser que desejem se formar em outro curso).  

Magda, Neusa e Samantha declaram explicitamente que a Secretaria Municipal 

de Educação deveria oferecer cursos de reciclagem, capacitação ou preparar o professor 

para o ofício junto a surdos. Niélia coloca a formação sob a responsabilidade da 

Coordenação Escolar; Betânia, por sua vez, menciona os Governos como responsáveis por 

essas atividades. Chamou-nos a atenção de nenhum deles citar as Instituições de Ensino 

Superior como responsáveis por essa formação.  

Para além dos conteúdos aprendidos na formação inicial e continuada, 

identificamos nos relatos que as vivências de cunho mais pessoal – não necessariamente 

atreladas à formação acadêmica ou à experiência profissional – também contribuíram para 

a formação do docente, repercutindo no modo como concebe a educação de surdos e como 

atua em sala. Dois relatos nos chamam a atenção nesse sentido, o de Ana Maria e o de 

Niélia. 

A primeira diz em seu relato que teve dois irmãos “especiais” e, ao que parece, 

esse fato a motivou a buscar formações na área da educação inclusiva, na qual ela 

considera estar inserida a educação de surdos.  

Sendo a favor da educação inclusiva, visto que, tive dois irmãos especiais. Hoje tenho só uma 

irmã, o outro já morreu e isto foi um problema, para os meus pais, muito grande e o tratamento 

muito caro no tempo.  

(Ana Maria, 1º parágrafo).  

 



A segunda, Niélia, diante da presença de um aluno surdo em sala de aula, 

recorreu a uma experiência pessoal que teve com um amigo surdo, professor na cidade de 

Florânia, o que permitiu a ela se comunicar com um aluno também surdo. 

[...] pela primeira vez, me deparei com o grande desafio de ensinar português e inglês para 

adolescentes surdos, sem saber como o faria. Então, tive de recorrer à memória de uma 

experiência pessoal vivenciada com um amigo surdo (também professor) da cidade de 

Florânia/RN para poder me comunicar de alguma forma com esses alunos. 

(Niélia, 1º parágrafo).  

 

Apesar da experiência compartilhada, Niélia deixa transparecer sua 

insegurança quando fala da situação de ter um aluno surdo em classe. Assim como ela, 

todos os sujeitos fizeram menção ao seu despreparo para atuar com alunos surdos, com 

exceção apenas de Ana Maria.  

Além de mencionarem o referido despreparo, quatro professores atrelaram 

sentimentos a ele. Vera, Edson, Neusa e Lígia alcunharam ou qualificaram a falta de 

conhecimento ou de preparo para atuar com o aluno surdo tomando por base os termos 

“angústia”, “impotência”, “culpa” e “incapacidade”. Vejamos os excertos que atestam isso. 

Fico bastante angustiada e me sentindo incapaz, quando não tenho as ferramentas e o 

conhecimento adequado para ajudar o meu aluno, inclusive para me comunicar com ele.  

(Vera, 1º parágrafo). 

 

Esse despreparo de nossa parte nos angustia muito 

(Neusa, 2º parágrafo). 

 

O professor tem a sensação de impotência diante do fato [de não dominar a Libras] e dirige suas 

aulas para os alunos considerados normais. 

(Edson, 1º parágrafo). 

 

Acho que não encontrei o caminho para fazê-los se envolver de forma solidária.  

(Lígia, 2º parágrafo).  

 



Os três primeiros relatos, de Vera, Neusa e Edson, nos mostram a angústia, a 

impotência e a incapacidade como sensações que permeiam a constatação do despreparo 

pelo professor, que se sente de mãos atadas, impossibilitado de exercer seu papel para com 

os alunos surdos. No texto de Lígia, o termo “culpa” ou seus derivados não são expressos, 

mas ecoam nas palavras da professora, que atribui a si a responsabilidade por não 

conseguir conduzir uma convivência mais integrada entre seus alunos surdos e ouvintes. 

A despeito de a maior parte dos sentimentos expressos pelos professores se 

caracterizarem pela negatividade, encontramos uma demonstração de satisfação em suas 

palavras sobre a formação. Aprender conteúdos que contribuem para a prática foi, 

juntamente com a presença do profissional especializado em sala de aula, o único alvo de 

sentimentos de prazer expresso pelos professores, mais especificamente, por um deles. A 

seguir, relatos que demonstram isso. 

Esta [a professora-instrutora de Libras da escola] passou a dar aulas de Libras numa formação 

continuada na escola, passei então a adquirir um pouco de conhecimento nesta área. Em sala de 

aula tentava colocar em prática tudo que aprendia nesses dias de formação. Foi um ano de muito 

esforço e também aprendizado. A partir daí tive a sorte de todos os anos dar aulas em turmas com 

alunos surdos. A palavra medo transformou-se em outra palavra: curiosidade. 

 (Makilei, 2º parágrafo). 

 

Lembro que neste ano fiz um curso sobre mapas mentais e adaptei essa teoria para minhas aulas, 

os mapas continham conceitos e desenhos dos assuntos abordados em sala, criávamos estórias. 

Foi então que percebi que os alunos conseguiam aprender os assuntos a partir desses mapas, 

passando a me sentir um pouco mais segura como professora bilíngue. Comecei a ver um 

caminho. 

 (Makilei, 2º parágrafo). 

 

A transição do “medo” para a “curiosidade” e a “segurança” experienciada por 

Makilei são frutos de seu empenho acompanhado da formação que lhe deu subsídios, ainda 

que teóricos, para aprimorar sua prática. Mas vale dizer que algumas condições para que 

isso acontecesse lhe foram dadas, isto é, sua escola foi a única mencionada nos relatos 

como ofertante de formações regulares sobre educação de surdos e Libras, embora a 

professora problematize os modos como se dão as formações. 



6.2 CATEGORIA 2: EXPERIÊNCIAS 

Ao realizarmos a leitura dos textos dos professores, identificamos que muitos 

relatam experiências que tiveram em diferentes âmbitos, as quais foram reveladas quando 

falaram sobre suas sensações diante do fato ou da possibilidade de ministrar aulas para 

surdos, sobre seu tempo de profissão, sobre suas condutas em fatos vividos, sobre as 

opiniões/constatações sobre ser professor de surdos nos Complexos com base na 

experiência. 

Conforme já explicado na seção “A composição”, todos os professores que 

aceitaram participar da pesquisa preencheram um questionário, que tinha como uma das 

questões o tempo de trabalho do docente como professor de Língua Portuguesa.  

A despeito disso, observamos que alguns deles reiteraram essa informação nos 

relatos, sobretudo no parágrafo inicial, conforme mostram os exemplos: 

Meu nome é Vera sou professora de Língua Portuguesa há 25 anos. 

(Vera, 1º parágrafo). 

 

Apesar da longa experiência como docente, em nenhum momento me senti preparada para 

trabalhar com alunos surdos. 

(Lígia, 1º parágrafo). 

 

Graduada em Letras pela UFRN no ano de 1993, iniciei no ano seguinte minhas atividades 

docentes como professora de Inglês e Português das redes pública e privada da cidade do Natal. 

(Niélia, 1º parágrafo). 

 

[...] trabalho há 13 anos como professora, onze deles como professora de Português, mas há 

apenas dois anos trabalho com alunos com problemas auditivos. 

(Neusa, 1º parágrafo). 

 

No ano de 2003 terminei o curso de Letras-Língua Portuguesa, no entanto só comecei a dar aulas 

em 2004, [no Complexo de Cidade Nova], quando fui nomeada professora do município de Natal. 

 (Makilei, 1º parágrafo). 

 



Considerando que são textos do gênero relato de experiência, pode-se julgar 

esperado que cinco docentes tenham reiterado seu tempo de atuação como professor de 

Língua Portuguesa. Porém, nesse dado há algo mais: tempo de trabalho é indício de 

experiência, e afirmar longo tempo de experiência é dizer para o outro que se tem 

competência e autoridade para falar do assunto.  

No caso específico desta pesquisa, contudo, os professores afirmam, também, 

que não têm conhecimentos suficientes para lidarem com as demandas de turmas com 

alunos surdos. Assim, ao declararem seu tempo de experiência, eles estão dizendo também 

que são professores de Língua Portuguesa peritos em sua área. Mas quando se trata de ser 

professor de Língua Portuguesa para surdos, seus saberes precisam ser aprimorados. 

Conforme já visto, a grande maioria dos profissionais participantes da pesquisa 

afirmaram não ter nenhuma formação específica e aprofundada para atuar com alunos 

surdos, bem como declararam sentir-se despreparados para lidar com eles em sala de aula. 

Quando afirmam ter experiência no ensino de Língua Portuguesa, o que esses profissionais 

estão fazendo é defender sua competência profissional atestada e aprimorada por seu 

tempo de atuação. Tal informação também nos permite confirmar que para esses 

professores o tempo de profissão não garante o preparo para atuar com alunos surdos, o 

que já ficou mostrado nos dados da categoria “Formação”. 

Interessante perceber que o fato ou a possibilidade de ministrar aulas para 

surdos foi o maior motivador de expressões emotivas por parte dos professores 

pesquisados. Observemos a reação de uma docente quando foi notificada de que havia um 

aluno surdo em sua sala. 

Tive uma grande surpresa, pois não sabia que havia alguém com essa necessidade na turma! 

Simplesmente não fui avisada 

(Niélia, 2º parágrafo). 

 

Quando lemos o relato completo de Niélia, em primeiro momento entendemos 

que a surpresa experienciada pela professora se deve ao fato de que após meses como 

docente da turma ela não havia percebido que tinha um aluno surdo. Porém, a surpresa 

também parece ter sido decorrente do seguinte fato: a despeito de, com a Política de 



Inclusão, qualquer professor (dos Complexos ou não) estar sujeito a receber um aluno 

surdo em sala de aula, ela não contava que isso fosse acontecer com ela.  

Algo semelhante se revela no texto de Magda, que soube que trabalhava em um 

CBRS quando a abordamos para participar de nossa pesquisa. A surpresa diante do fato se 

deu em conjunto com a indignação frente à postura da Secretaria de Educação. Vejamos: 

[...] fico admirada, como a SME atribui uma determinada especialidade, a esta escola, e os 

professores não são informados e nem capacitados para exercer tal função. 

(Magda, 1º parágrafo). 

 

Grande parte dos docentes colocou em palavras as sensações vivenciadas em 

relação à iminência de atuar com alunos surdos. Samantha, que ainda não teve discentes 

com surdez, revela o que segue: 

estou trabalhando nesta instituição de ensino há pouco tempo, até aqui não tive a oportunidade de 

trabalhar com alunos surdos, mas estou sempre na expectativa, pois sei que isso poderá vir a 

acontecer  

(Samantha, 1º parágrafo). 

 

A expectativa declarada por Samantha foi compartilhada por seus colegas, que 

já atuaram com alunos surdos. Alguns professores trouxeram aos relatos justamente as 

emoções do início da carreira ou da proximidade da atuação com alunos surdos. Vejamos: 

Ao concluir minha formação, iniciei com as aulas e, daí, começaram as inquietações; como 

ministrar conteúdos significativos para os alunos? Como agir diante da possibilidade de lidar com 

alunos surdos? E quando me dei conta, já estava acontecendo o que tanto temia, não sabia o que 

fazer, pois não tive formação para tanto.  

(Betânia, 2º parágrafo). 

 

No início não dei aulas a alunos surdos, isto ocorreu apenas em 2010. Lembro-me que fiquei 

muito receosa, visto que não tinha nenhum tipo de preparo para ensinar língua Portuguesa a meus 

alunos.  

(Makilei, 1º parágrafo). 

 



Questionamentos como: como ensinar a alunos que falam uma língua que desconheço? Como 

trabalhar conceitos de Língua Portuguesa com esses alunos? Como interagir com eles? E tantas 

outras perguntas que vinham à cabeça sem nenhuma resposta. 

(Makilei, 1º parágrafo).  

 

A inquietação, no caso de Betânia, e o receio e a dúvida, no caso de Makilei, 

foram sentimentos que permearam o início de sua atuação com surdos, e não nos parece 

absurdo pensar que algo semelhante se passou com os demais. A insegurança sobre como 

atuar com estudantes sinalizadores, ocasionada pelo desconhecido, certamente não foi 

privilégio das duas, e muito menos foi encerrada nos primeiros momentos de atuação. 

Gisele, após sua experiência com um aluno surdo, registra que se sente impossibilitada de 

ensinar satisfatoriamente a esse público. 

Não tenho nenhuma formação para atuar como professora de surdos. Portanto sinto-me impotente 

diante de tal situação, em não poder fazer com que o aluno portador de tal deficiência tenha uma 

aprendizagem satisfatória. 

(Gisele, 1º parágrafo). 

 

No conjunto da obra, diante desses resultados, pode-se pensar que a 

possibilidade ou o fato de atuarem com alunos surdos leva invariavelmente ao seguinte 

percurso emocional: num primeiro momento, a surpresa diante da notícia; posteriormente, 

a expectativa diante da iminência; depois, a dúvida e o medo sobre a prática; por fim, a 

constatação da impotência. 

Em termos práticos, a presença do aluno surdo em sala é encarada de diversas 

formas, conforme veremos adiante. Identificamos nas falas dos professores modos de atuar 

e decisões tomadas na presença do aluno surdo que valem a pena serem apresentados aqui. 

Alguns professores avaliam suas próprias formas de se portar nessas situações como tendo 

sido profícuas ou problemáticas. Vejamos as condutas apresentadas pelos docentes nessa 

situação, principiando pelo relato de Edson: 

O ensino de Língua Portuguesa num complexo bilíngue é desafiante para qualquer professor, mas 

principalmente para aqueles, que é o meu caso, não dominam a Língua Brasileira de sinais. 

Ignora os alunos que se comunicam apenas por meio de sinais, ficando eles, em sala de aula, 

como se não fossem ninguém. Foi assim que me senti e agi. 



(Edson, 1º parágrafo). 

 

Nosso primeiro professor coloca o domínio da Língua de Sinais como algo que 

abrandaria o grande desafio que é ser professor de Português num CBRS. Em sua 

experiência com um aluno surdo em sala, Edson optou por realizar seu trabalho como se o 

surdo não fosse ninguém, não estivesse ali. Ou seja, o professor levou em conta apenas os 

ouvintes presentes.  

Vejamos o relato de Vera sobre a presença de surdos em sua turma. 

Quando estou trabalhando com alunos especiais em sala gosto de estar ciente de suas 

necessidades para ajudá-los da melhor forma possível e orientar os colegas de sala.  

(Vera, 5º parágrafo). 

 

O relato dessa professora não se restringe à presença do aluno surdo em sala de 

aula, mas estende-se à presença de “alunos especiais” de modo geral. É interessante 

perceber que a professora demonstra a preocupação de trabalhar com todos os alunos o fato 

de haver um colega “especial” na turma.  

Apesar disso, a primeira conduta apresentada pela professora é descrita como 

“ajudar o aluno”, que pode ser interpretada como uma forma assistencialista de lidar com 

esse discente em sala. Isso nos leva a refletir sobre a orientação dada para os colegas de 

turma, segundo a conduta apresentada. Partindo de uma perspectiva assistencialista de 

atuação com ele, não parece-nos inviável que venha a se replicar tal visão entre os demais 

alunos. 

O modo de agir exposto no relato de Ana Maria também nos faz refletir sobre a 

perspectiva de atuação da professora. Vejamos: 

Assim, tenho a seguinte conclusão: os professores não têm que fazer todas as especializações 

possíveis ou impossíveis para ser professor, basta, apenas sê-lo, pois o importante é ajustar os 

alunos, envolvê-los a cumplicidade em sala de aula e ele(s) os alunos com casos especiais não se 

sentiram sozinhos isto é, isolados. 

(Ana Maria, 6º parágrafo). 

 



O trecho do relato da professora, por um lado, demonstra a intenção de que 

haja o acolhimento do aluno surdo pela turma para que ele não fique isolado. Porém, 

também parece indicar a socialização como a finalidade da presença do surdo na sala de 

aula regular, tanto que a aprendizagem de conteúdos, por exemplo, não é mencionada no 

relato. Além disso, ressoa uma perspectiva de educação que vai no sentido da 

normalização, revelada pelo uso do verbo “ajustar”, bastante semelhante, do ponto de vista 

semântico, ao termo “emendar” utilizado na Educação Especial nos anos 1930, ou mesmo 

“consertar”, comum a uma perspectiva cartesiana do homem como máquina.  

No relato de Betânia, vemos a professora buscando soluções para o seu modo 

de se comunicar com os alunos surdos na ausência do intérprete: 

A secretaria de educação disponibilizava uma interprete, não havia com que me preoucupar mas e 

na falta dela? Quando acontecia, tentava falar bem devagar, de frente para ela, e dessa forma 

pudesse ler meus lábios, contudo a inquietação se mantinha, como ocorre até os dias atuai.  

(Betânia, 2º parágrafo). 

 

No trecho, observa-se que a professora recorreu à forma de comunicação que 

lhe pareceu mais viável, a Língua Portuguesa pronunciada pausadamente e de frente para o 

aluno, de modo improvisado. 

A seguir, vemos outra professora, Niélia, tentando se comunicar com o aluno 

surdo. No caso dessa professora, uma experiência pessoal do passado lhe deu subsídios 

para conseguir se comunicar, ainda que também de forma improvisada. Vejamos: 

Então, tive de recorrer à memória de uma experiência pessoal vivenciada com um amigo surdo 

(também professor) da cidade de Florânia/RN para poder me comunicar de alguma forma com 

esses alunos.  

(Niélia, 1º parágrafo) 

 

Makilei, por sua vez, traz dois relatos de momentos diferentes de atuação com 

alunos surdos, uma anterior e outra posterior às formações que têm na escola em que 

trabalha. No relato sobre o momento anterior, a professora contava com uma de suas 

alunas surdas, que fazia leitura labial, para se comunicar com a outra. 



Nesta época dava aulas para duas alunas surdas, sendo que uma delas conseguia ler os lábios, 

passando o que eu falava para a outra colega de sala. 

(Makilei, 2º parágrafo). 

 

No segundo momento, após terem iniciado as formações, a professora relata 

que diante da presença do aluno surdo em sala, buscou aplicar os conhecimentos que vinha 

construindo. 

No mesmo ano a professora de Libras Sueli veio me auxiliar nas aulas. Com ela pude trocar 

informações e com isso me senti mais “amparada”. Esta passou a dar aulas de Libras numa 

formação continuada na escola, passei então a adquirir um pouco de conhecimento nesta área. 

Em sala de aula tentava colocar em prática tudo que aprendia nesses dias de formação.  

(Makilei, 2º parágrafo). 

 

Nesse caso específico, fica evidente a estreita relação entre a formação e a 

atuação do professor. A mesma professora, a partir dos subsídios que teve na formação 

recebida na escola em que atua, pensou formas de adequar outras estratégias de ensino para 

o público surdo, conforme se vê no trecho abaixo. 

[...] Lembro que neste ano fiz um curso sobre mapas mentais e adaptei essa teoria para minhas 

aulas, os mapas continham conceitos e desenhos dos assuntos abordados em sala, criávamos 

estórias. Foi então que percebi que os alunos conseguiam aprender os assuntos a partir desses 

mapas, passando a me sentir um pouco mais segura como professora bilíngue. Comecei a ver um 

caminho.  

(Makilei, 2º parágrafo). 

 

Esses relatos sobre os modos como os professores lidam com o surdo nos 

remete à afirmação de Souza e Góes (1999), que também entra em diálogo com as questões 

de formação já abordadas: 

Variadas formas de adaptação são engendradas com vista a, de algum 

modo, assimilar o organismo/sujeito (feito) deficiente. No entanto, o 

quadro esboçado não chega a configurar na realidade, uma diversidade de 

iniciativas, pois a situação mais usual é aquela em que a inclusão (leia-se 

ajuntamento) do aluno surdo é feita por professores e profissionais que 

desconhecem o que sejam Língua de Sinais, condição bilíngue ou sujeito 

surdo, em oposição a ser deficiente auditivo. (SOUZA; GÓES, 1999, p. 

173). 



 

De fato, cada professor, a seu modo, tenta administrar a situação em que está, 

com os conhecimentos de que dispõe, que não são muitos a julgar pelos relatos a respeito 

da formação. Sem ferramentas adequadas (conseguidas via formação), cada um a seu modo 

parece buscar, ainda que experimentalmente, formas de realinhar o seu ser professor, já 

relativamente delineado por anos de atuação com alunos ouvintes, à nova situação. Nas 

falas conseguimos perceber um continuum, que vai desde o professor mais enrijecido até o 

mais maleável na presença do aluno surdo.  

A fala do professor Edson, quanto ao modo como agiu com o aluno em sala de 

aula, remete-nos ao apagamento do outro que, mesmo na presença dos demais, é tomado 

como inexistente. 

Sobre o trecho do relato de Ana Maria, já fizemos algumas relações com vozes 

outras, mas também cabe falar sobre o assistencialismo que ainda se presentifica na 

educação do diferente, o qual também é notado na fala da professora Vera, conforme já 

discutido. 

Makilei (em seu primeiro momento) e Betânia, diante da presença do aluno 

surdo em sala sem o intérprete de Libras, buscam estabelecer a comunicação com eles por 

meio da fala, o que se aproxima dos métodos pensados pela filosofia oralista de educação 

de surdos. 

Makilei (em seu segundo momento) e Niélia buscam colocar em prática 

conhecimentos específicos sobre os surdos aprendidos em formação – no caso da primeira 

– e por meio de experiências pessoais – no caso da segunda. A busca pela aproximação da 

realidade surda e sua compreensão para, a partir daí, agir, dialoga com as intenções da 

proposta bilíngue de educação de surdos, mas não a ponto de fazê-la acontecer.  

Percebe-se como se trançam as vozes dos professores às vozes históricas e 

filosóficas de outros tempos e espaços. Isso é demonstrativo de como o ser professor nos 

CBRS não é estável, pronto, padronizado, em decorrência do próprio momento histórico 

em que vivemos. Porém, há que se problematizar o caráter altamente experimental e 

improvisado das ações de muitos professores, ocasionado em grande medida pelas lacunas 

formativas desses sujeitos e da ausência dos profissionais previstos para atuarem junto a 

eles na educação de surdos – o professor/TILS e o professor/tradutor-intérprete.  



Isso se reflete no balanço que alguns professores fazem ao final de seus relatos. 

Niélia, por exemplo, após sua atuação com alunos surdos em sala, reconhece que trabalhar 

como professor de surdos nos Complexos demanda conhecimentos específicos, 

diferenciados de demais instituições, mas não aponta quais seriam ou se a instituição está 

garantindo isso aos docentes. 

Hoje estou convicta de que, ensinar numa escola CBRS, exige de nós, professores, maiores 

conhecimentos nessa área.  

(Niélia, 4º parágrafo). 

 

Tanto Vera quanto Magda afirmam que não há diferenças significativas entre 

ser professor dos Complexos e ser professor de surdos em outras escolas. 

Não percebo muitas diferenças entre ser professor dos CBRS e das escolas comuns. 

(Vera, 6º parágrafo). 

 

Contudo fico admirada, como a SME atribui uma determinada especialidade a esta escola, e os 

professores não são informados e nem capacitados para exercer tal função. Portanto não há 

nenhuma diferença entre lecionar nesta instituição ou qualquer outra, de ensino regular, da 

rede municipal de ensino do Natal. 

(Magda, 1º parágrafo). 

 

As falas das duas últimas professoras colocam em questão os diferenciais 

pensados especificamente para os surdos no Projeto dos Complexos Bilíngues. Se não há 

diferença entre essa escola e as demais, em que modelo de educação eles têm se 

enquadrado? Adensemos a reflexão em diálogo com a Política Nacional de Educação 

Especial sob a Perspectiva da Educação Inclusiva e dispositivos legais que versam sobre a 

educação de surdos. 

Um dos pressupostos da Política de Inclusão é que todas as escolas devem se 

adequar para receber e atender o aluno com deficiência, TGD e/ou AH/S. De acordo com a 

Lei n. 10.098/2000, com a Lei n. 10.436/2002 e com o Decreto n. 5.626/2005, o uso 

Língua de Sinais é imprescindível para a acessibilidade do surdo, ou seja, para que ele seja 

recebido e atendido adequadamente. Assim, nas escolas regulares – e aqui não estamos nos 

restringindo às escolas dos CBRS, mas englobando todas – o mínimo que deve haver é 



acessibilidade comunicacional para os sujeitos surdos, isto é, professores bilíngues e/ou 

intérpretes de Libras. 

Os Complexos se propõem a ir além, com turmas compostas em até 50% por 

surdos, formação específica para professores, AEE em salas de recurso na própria escola, 

transporte para os alunos que dele necessitam para comparecerem às aulas. 

Porém, o que nos mostram os relatos dos professores é que nem mesmo o que 

deveria ser realidade em todas as escolas está acontecendo nos Complexos – o que não 

significa dizer que está acontecendo nas demais escolas. A grande quantidade de relatos 

sobre a ausência do intérprete, por exemplo, demonstra que o pessoal especializado não 

está chegando a todos. Os recorrentes relatos de insegurança e temor diante da 

possibilidade de se ter um aluno surdo em sala, nos faz questionar se e como as formações 

para professores propostas no projeto estão sendo realizadas.  

No quadro que se esboça, a imagem do ser professor dos CBRS parece, então, 

estar borrada entre as dos demais. No fim das contas, o “diferencial”, quando acontece, tem 

sido conseguir cumprir o mínimo esperado dentro do que propõe a Política de Inclusão 

para todas as escolas, dos Complexos ou não. 

 

6.3 CATEGORIA 3: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Daremos lugar nesta seção às palavras dos professores sobre as relações 

institucionais que atravessam seu ser professor, nomeadamente as relações interpessoais 

que acontecem nos CBRS. Começaremos com aquela que consideramos a relação que dita 

o compasso de nosso trabalho e determina a leitura que fazemos de todas as demais 

relações: a do professor com o aluno surdo. 

Iniciaremos pelas alcunhas que os professores dão aos alunos surdos. 

Identificamos nos relatos formas de se referirem aos alunos e questões que lhes dizem 

respeito, às quais vale a pena lançar um olhar mais atento, pois é a partir delas que o 

docente estabelece sua relação com o discente em questão, o qual é o motivo de os CBRS 

existirem na capital potiguar. 



Na leitura que realizamos especificamente sobre esse tópico, percebemos 

relevantes os posicionamentos dos professores sobre as seguintes questões: Quais as 

alcunhas dadas aos alunos surdos? A quem se compara e a quem se opõe o surdo? A que 

espaços e serviços o surdo tem acesso nas escolas? Quais os profissionais que 

atuam/devem atuar com os surdos? Como é o comportamento do surdo? 

Na seção intitulada “Área e instrumentos de afinação: referenciais teóricos e 

acadêmicos” apresentamos como a palavra, signo por excelência, tem importante papel nas 

representações do ser humano a respeito do mundo que habita. Toda palavra é 

ideologicamente marcada, e inevitavelmente traz em si vozes de tempos e sujeitos outros. 

Na leitura que realizamos, identificamos diversas formas de os professores se 

referirem aos alunos surdos. Isso nos chamou a atenção porque cada um desses signos traz 

em si uma história, denuncia a esfera ideológica em que foi gestado e aponta para a 

perspectiva de surdez de cada professor. E como o “eu” se constitui na relação que 

estabelece com o “outro” em alteridade
25

, o olhar lançado para o sujeito surdo diz muito 

sobre o “eu para mim”, ou seja, sobre quem é o ser professor para o professor do CBRS. 

Levantamos as seguintes alcunhas para o surdo nos relatos: 

1. “Alunos surdos”: Vera, Lígia, Neusa, Niélia, Betânia, Makilei 

2. “Alunos portadores de necessidades educacionais especiais”: Vera 

3. “Alunos portadores de necessidades especiais”: Vera e Lígia 

4. “Alunos especiais”: Vera 

5. “Alunos que se comunicam apenas por meio de sinais”: Edson 

6. “Alunos surdos-mudos”: Neusa 

7. “Aluno com surdez”: Neusa 

8. “Aluno que apresenta qualquer tipo de deficiência”: Magda 
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 Partimos da seguinte noção de alteridade: 
 

Na filosofia de Bakhtin, a noção de alteridade se relaciona com pluralidade, 
heteroglossia, polissemia, muitas vozes, ideologia. Em "Estética da Criação Verbal", 
Bakhtin afirma que "é impossível alguém defender sua posição sem correlacioná-la a 
outras posições", o que nos faz refletir sobre o processo de construção da identidade do 
sujeito, cujos pensamentos, opiniões, visões de mundo, consciência etc. se constituem e 
se elaboram a partir de relações dialógicas e valorativas com outros sujeitos, opiniões e 
dizeres. A alteridade é fundamento da identidade. Relação é a palavra-chave na 
proposta de Bakhtin. Eu apenas existo a partir do Outro. Tudo tem que ser encarado a 
partir de suas relações (GRUPO DE ESTUDOS..., 2009, p. 13-14). 



9. “Alunos com problemas auditivos”: Neusa 

10. “Alunas com problema de surdez”: Neusa 

11. “Estudantes portadores de deficiência auditiva”: Niélia 

12. “Surdos”: Niélia e Gisele 

13. “Adolescentes surdos”: Niélia 

Identificamos termos que foram ou são disseminados por esferas específicas, 

de modo que, a despeito de serem perpassadas por múltiplas vozes, ouvem-se com clareza 

aquelas que têm maior projeção. Os termos “Alunos que se comunicam apenas por meio de 

sinais”, “Alunos surdos-mudos”, “alunos que apresentam qualquer tipo de deficiência”, 

“alunos com problemas auditivos” e “alunas com problema de surdez” trazem em si ecos 

da percepção clínica da surdez como fator limitante do sujeito. Em “alunos que se 

comunicam apenas por meio de sinais.” (grifo nosso), por exemplo, esse “apenas” indicia a 

compreensão da comunicação por sinais como limitante. Em todas as expressões que 

contêm a palavra “deficiência” ressoam os ecos da falta como marca do sujeito. 

Os termos “Alunos portadores de necessidades educacionais especiais”, 

“Alunos portadores de necessidades especiais”, “Alunos especiais”, “Estudantes portadores 

de deficiência auditiva” foram bastante disseminados pelo âmbito da Educação Especial, 

sobretudo na década de 1990, quando o uso das expressões “portador” e “especial” se 

popularizou também no âmbito do ensino regular. 

Os termos “alunos surdos”, “aluno com surdez”, “surdos” e “adolescentes 

surdos”, por sua vez, se alinham às reivindicações da comunidade surda a respeito de como 

desejam ser reconhecidos. Por muito tempo consideradas formas rudes de fazer referência 

ao surdo, passaram a ser assumidas pelo povo em questão como forma de afirmar sua 

identidade
26

. Conforme já visto, a grafia do “Surdo”, com “S” maiúsculo, proposta na 

década de 1980, demonstra como o termo ganhou significações que estão para além da 

perda auditiva. 

Nos textos se revelaram opiniões de alguns professores sobre os espaços, os 

serviços e os profissionais destinados aos surdos na escola. Discutiremos isso tomando por 
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 Algo semelhante se passou com o termo “Queer”, hoje utilizado como forma de referência a pessoas que 
têm orientação sexual diversa da proposta pelo binarismo heterossexual, mas que a princípio era usado 
com sentido de “estranho”, “esquisito”. Ao ser assumido como forma de autodenominação, “Queer” 
passou a ser símbolo do reconhecimento de identidades gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. 



base principalmente os textos de Vera, Ana Maria, Neusa, Lígia, Makilei e Betânia. 

Quando, e se necessário, informaremos ao longo do texto se considerações de outros 

professores estão sendo utilizadas. 

Consta na resolução que cria os CBRS que até 50% de seu alunado pode ser 

composto por alunos surdos; em outras palavras, as salas de aula regular das instituições 

que compõem os Complexos podem ter metade constituída de alunos surdos. Sabe-se que, 

sob a perspectiva da educação inclusiva, a maior carga horária de ensino dos alunos alvos 

da Educação Especial deve se passar dentro das salas do ensino regular. O AEE, embora 

previsto, ocupa parcela mínima nas atividades escolares desses alunos.  

Conforme já explicado anteriormente, a todas as escolas que comparecemos fomos 

convidados, por professores ou gestores, a realizar a pesquisa com base nos 

acontecimentos internos à sala de recursos multifuncionais, onde o AEE acontece. Assim, 

nossa primeira impressão a respeito dos espaços destinados aos alunos surdos na escola foi 

de que o local em que se realiza o Atendimento Educacional Especializado é o apropriado, 

se não o legítimo, para a frequência do aluno surdo. A sala de aula regular não seria um 

espaço de atividades voltadas para o público em questão. 

Pelo menos um dos relatos traz isso de forma bastante explícita, o de Ana Maria, 

conforme segue: 

[...] os alunos especiais precisam serem assistidos em outro ambiente, não em sala de aula, sala de 

aula é para eles se sentirem alunos como os outros, ditos “normais”, vivendo e procurando 

entender e resolver as questões diárias das disciplinas escolares.  

(Ana Maria, 7º parágrafo). 

 

Vê-se que, para essa professora, a sala de aula regular não é um espaço onde os 

alunos “especiais”, no caso os surdos, devem ser assistidos, mas um espaço para se estar 

com os outros, sentindo como os ditos “normais”. No texto não fica claro o que ela 

compreende por “assistência”, se esse termo é utilizado com viés clínico-corretivo ou 

pedagógico. Porém, percebe-se que se trata de alguma atividade pensada especificamente 

para o surdo, a qual deve acontecer em outro espaço, como, por exemplo, a Sala de 

Recursos Multifuncionais.  



Isso nos leva a refletir, novamente, sobre o fato de que as escolas, com a 

possível exceção do AEE, são pensadas para os ouvintes, e não para os surdos, mesmo 

essas sendo alcunhadas como bilíngues. Tal constatação dialoga diretamente com as 

afirmações dos professores relatadas na categoria “Experiências”: não há diferenças 

significativas entre ser professor de escola dos CBRS e de outras escolas. 

Por ser grande a precariedade das condições da educação como um todo 

ofertada em nosso país, o fato de uma escola contar com intérprete de Libras, ou professor 

de Libras, ou sala de AEE pode levar os sujeitos a entenderem que essa instituição oferece 

algum diferencial, conforme revela o relato Vera, já apresentado anteriormente:  

Não percebo muitas diferenças entre ser professor dos CBRS e das escolas comuns. A não ser pela 

sala de atendimento especializado 

(Vera, 6º parágrafo). 

 

Infelizmente, esse pode ser um diferencial entre as demais escolas em seu 

estágio atual, mas não significa algo além da proposta da inclusão que, conforme já 

problematizado, não atende de modo integral às especificidades linguísticas e culturais dos 

alunos surdos. Os currículos, as atividades, as aulas ainda são pensados tomando por base a 

realidade ouvinte e, quando muito, são adaptadas ao surdo. No microcosmo da sala 

multifuncional, quando há o profissional com formação para atuar com surdos, pode haver 

atividades pensadas para esses estudantes, mas mesmo assim representam uma parcela 

mínima do tempo que o aluno passa na escola. 

Com exceção de Ana Maria, que parece sentir-se confortável com a situação, 

esse mal-estar é compartilhado por todos os professores participantes da pesquisa, que não 

se consideram os profissionais adequados, ou habilitados, a atuarem com alunos surdos. O 

fato de todos os onze declararem ou deixarem nas entrelinhas a falta de formação adequada 

para lidar com os surdos (conforme visto na categoria “Formação”) pode ser considerado 

um modo de expressar que eles não são os profissionais a que devem ser destinados os 

alunos surdos. Esse pensamento não apenas justifica o fato de muitas vezes não prepararem 

atividades inerentes a sua disciplina pensando na realidade do surdos, como também os 

exime da responsabilidade de fazê-lo. Mesmo Makilei, a única professora que se alcunhou 

como “professora bilíngue”, reconhecendo seu papel diante do propósito da instituição em 



que trabalha, afirmou que lhe faltam muitos conhecimentos para que atue satisfatoriamente 

com os alunos surdos.  

Quem seria(m), então, esse(s) profissional(is) habilitado(s)? Em alguns relatos 

tivemos a indicação do professor-intérprete de Libras e/ou do professor-instrutor de Libras 

como sendo os sujeitos a quem corresponderia a missão de ensino do surdo. Em outros 

casos, observa-se que, na ausência desses profissionais, a aula não acontece para esse 

alunado. Mais adiante, a relação do professor e do aluno surdo com esses personagens será 

discutida.  

Destarte, de modo geral, pode-se dizer que a maior parte dos relatos aponta que 

a sala de aula regular não é ambiente onde os serviços oferecidos são pensados ou 

adequados aos alunos surdos. De acordo com a maioria das falas, por não terem formação 

específica, os professores ou não sabem como trabalhar com o aluno surdo em sala, 

embora considerem isso sua responsabilidade, ou não consideram desenvolver trabalhos 

que contemplem as especificidades dos surdos uma responsabilidade sua.  

No primeiro caso, os professores-intérpretes e os professores-instrutores de 

Libras são peças-chave na adequação de conteúdos aos alunos surdos (conforme se vê 

explícito no relato de Lígia) e na formação do professor (conforme se vê explícito nos 

relatos de Makilei e Neusa).  

No segundo caso, aos professores-intérpretes e aos professores-instrutores cabe 

a responsabilidade pelo estudante surdo (conforme se vê no relato de Betânia). O espaço 

mais adequado para isso seria a sala onde ocorre o AEE (conforme apontam os textos de 

Ana Maria e Vera, bem como as orientações que recebíamos invariavelmente ao expormos 

o propósito de nossa pesquisa nas escolas, provenientes inclusive, dos professores de LP, 

que afirmavam que deveríamos solicitar a participação não deles, mas dos profissionais da 

sala multifuncional), embora também possa acontecer na sala de aula regular para alguns 

professores. 

Quando juntamos os elementos provenientes do projeto dos Complexos, das 

falas dos professores e das conversas que tivemos nas escolas quanto à construção dos 

dados, compomos um quadro que aponta para uma identidade institucional que pouco se 

diferencia da das demais escolas. Apenas a sala de recursos seria o espaço onde se pode 

ver algo sendo realizado para os surdos; os professores de LP não se identificam como 



“professores de surdos” em sua maioria, mas como profissionais que não têm formação 

para atuar com esses alunos. Os professores-intérpretes e professores-instrutores são, de 

acordo com parte dos sujeitos da pesquisa, os habilitados a lidar de perto com o surdo.  

Aproveitando o ensejo da sala de recursos, em que todos os alunos com 

deficiência são atendidos, é oportuno dizer que identificamos nos textos que os professores 

comparam os alunos surdos, ou as práticas educativas realizadas com os surdos, a sujeitos 

de outros grupos (sobretudo de pessoas com deficiência) ou práticas que os envolvem.  

O primeiro tipo de comparação que identificamos foi o dos surdos com as 

demais pessoas alvo da Educação Especial. Isso nos ficou patente de dois modos. O 

primeiro foi por meio de alcunhas utilizadas nos textos para fazer menção ao surdo, mas 

que são hiperônimos que englobam outros grupos. São eles os termos “alunos portadores 

de necessidades educacionais especiais”, “alunos portadores de necessidades especiais”, 

“alunos especiais”, “sujeitos que têm necessidades educacionais”, “alunos portadores 

necessidades”, “aluno que apresenta qualquer tipo de deficiência”. O segundo foi por meio 

da explicitação da característica específica do sujeito, por exemplo, um dos textos fala de 

experiências do professor com alunos cegos e com Síndrome de Down, embora tanto em 

nossa abordagem inicial quanto no comando para redação do relato tenhamos deixado 

claro que nosso intuito era tratar de questões voltadas para o aluno surdo. Vejamos: 

Enquanto lecionava em uma instituição privada (Casa Escola) participava de cursos e oficinas 

para trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais. Aprendi o Braille, por exemplo.  

(Vera, 4º parágrafo). 

 

[...] Na época, fui professora de alunos com síndrome de down, paralisia cerebral e surdos. Na 

escola em que hoje atuo, Nova Descoberta, já tive aluno cego, na EJA, que transcrevia toda a 

nossa aula em braile. Com todos consegui (claro que com uma série de dificuldades) realizar 

atividades adaptadas (o aluno cego prescindia disso) que surtiam resultados, exceto com  os 

surdos.  

(Lígia, 1º parágrafo). 

 

Ao que parece, o discurso da política de inclusão como sendo algo que abarca 

todos os sujeitos com alguma deficiência exerce tamanha força que resulta inevitável para 

os professores, convocados a atuarem sob essa perspectiva, pensarem esses sujeitos de 



forma dissociada. Isso fica evidente, por exemplo, no título que Ana Maria deu a seu 

relato: “Texto sobre educação inclusiva”. Em outras palavras, conceber esses sujeitos 

como indivíduos que têm necessidades específicas parece-nos algo que ainda não acontece 

com a maior parte dos sujeitos de nossa pesquisa. Eles são, via de regra, pensados como 

sujeitos da Educação Especial e não como alunos da escola regular onde os docentes 

atuam.  

No texto de Lígia, algo interessante acontece: a comparação dos resultados 

alcançados com cada grupo de alunos. De acordo com ela, obteve êxito nas atividades 

desempenhadas com cegos, pessoas com Síndrome de Down e com Paralisia Cerebral, mas 

não com surdos. Na continuidade das reflexões feitas pela professora, ela afirma que havia 

uma barreira na comunicação, a qual não conseguia transpor com os conhecimentos dos 

cursos de Libras que tinha porque havia um longo intervalo entre essas formações e a 

presença do aluno em sala. Ou seja, a professora identifica que a questão comunicacional é 

chave na educação de surdos, diferentemente dos outros grupos mencionados. 

Em três relatos, percebemos que acontecem comparações entre surdos, levando 

em conta o grau de perda auditiva e a fluência em Língua Portuguesa. No relato de Neusa, 

temos o que segue: 

Tenho duas alunas com problemas de surdez. Uma delas já consegue ler, se comunicar, pois o seu 

grau de surdez lhe permite e percebemos o empenho de sua família juntamente com a professora 

de libras, profissional contratada para atender a esses alunos em nossa escola, para o nosso 

alívio, confesso. A outra aluna é surda e muda, o que complica muito, pois sua surdez é total e ela 

ainda não se apropriou devidamente da linguagem de sinais, ela também é atendida pela 

professora de libras da nossa escola, pois nós, professores, não conseguimos fazer algum trabalho 

que, de fato, possa ser considerado vitorioso, pois a nossa comunicação e quase nula no que tange 

aos conteúdos. 

(Neusa, 3º parágrafo). 

 

Repare-se que a professora considera a surdez como um problema a ser 

superado por suas duas alunas. Uma delas tem um grau de surdez que lhe permite se 

comunicar (provavelmente em Língua Portuguesa), inclusive ela já consegue ler. Nesse 

processo, a professora de Libras e a família são mencionadas como tendo papeis 

importantes. A outra, “surda e muda”, tem surdez total e, embora atendida pela professora 



de Libras da escola, não tem o desempenho desejado pela professora. Note-se que o grau 

de surdez entre as duas é apontado como o principal fator que as diferencia no que diz 

respeito ao rendimento.  

Lançando um olhar crítico à situação, pode-se dizer que, na realidade, a 

primeira aluna tem melhor desempenho ao olhar da professora porque ela (a discente) 

atende às suas necessidades enquanto docente que desconhece a Libras. Já a segunda aluna 

não atende à necessidade da professora, que é ter alguma fluência em Língua Portuguesa 

para compreender o que é dito em sala. Como ela não tem domínio dessa Língua, não tem 

como corresponder às expectativas dos professores. Ainda que a discente tivesse fluência 

em Libras, sem a presença do intérprete em sala, certamente muito pouco seria alterado 

uma vez que, em sala inclusiva, com mais de 90% de alunos ouvintes, a professora muito 

provavelmente optaria por dar aulas em Língua Portuguesa, não em Libras. 

Niélia traz em seu relato duas experiências que teve: uma com aluno que, 

infere-se, tinha grau de perda auditiva profundo e outra com dois alunos cujo grau de perda 

não era tão grande. Vejamos trechos de seu relato que contam como se deram essas 

vivências: 

No turno matutino, há cinco anos, tive a pior experiência: dei quase um bimestre de aulas a um 

aluno surdo sem saber de sua necessidade especial. Como ele não falava nada, só ria e balançava 

a cabeça e respondia à chamada de mão levantada, imaginei que se tratava apenas de um menino 

tímido e que, com os dias, ele passaria a participar das leituras, entre outras atividades de sala de 

aula. Afinal, estávamos no início do ano letivo e é natural que alguns alunos levem um tempo para 

se ambientar e familiarizar-se com a turma. Foi quando um dia um funcionário da secretaria da 

escola pede-me licença para retirar um aluno da sala porque, a partir do dia seguinte, ele teria de 

assistir às aulas no turno vespertino porque havia chegado uma professora bilíngue de surdos à 

escola. Tive uma grande surpresa, pois não sabia que havia alguém com essa necessidade na 

turma! Simplesmente não fui avisada 

(Niélia, 2º parágrafo). 

 

Há três anos, porém, tive melhor experiência: fui trabalhar com carga suplementar no turno 

vespertino e lecionei Língua Inglesa para uma turma onde havia um aluno e uma aluna surdos 

matriculados. Como o grau de surdez de ambos não era de 100%, consegui trabalhar bem com 

eles, lançando mão de meus poucos conhecimentos da linguagem gestual e da LIBRAS, além do 

apoio e orientação que recebi da professora bilíngue. 



(Niélia,3º parágrafo). 

 

Novamente, o grau de perda auditiva é determinante para a professora no 

momento em que se explicam os resultados alcançados. Interessante, aqui, recuperarmos os 

conceitos que Skliar (1997) traz de deficiência e discapacidade. Com base em Mottez, ele 

diz o seguinte: 

[...] a deficiência é uma manifestação biológica de um fato lesional 

concreto, medível e objetivável; mas a discapacidade não é uma 

resultante direta da deficiência, mas uma restrição no acesso a lugares e 

papeis sociais, que depende das medidas que cada sociedade implementa 

com respeito às pessoas que possuem uma deficiência. (SKLIAR, 1997, 

p. 118). 

 

Atribuir ao grau de perda auditiva o sucesso em atividades escolares significa 

atribuir à deficiência o desempenho do aluno. Nos casos relatados, porém, vê-se 

claramente que foi a discapacidade que teve peso nos resultados que os professores 

conseguiram com seus estudantes surdos não usuários da Língua Portuguesa. As restrições 

impostas na interação linguística foram determinantes, e não a perda auditiva em si. 

Por fim, percebemos que há a comparação entre alunos surdos e ouvintes não 

atendidos pela Educação Especial.  

Vejamos a comparação estabelecida por Ana Maria: 

Depois, por me mesma busquei especializar- me ainda mais, e formei-me em psicopedagoga, algo 

que compreendo que foi necessário para melhor atender as necessidades dos meus alunos em sala 

de aula. Fato que me deixa mais calma diante de todos os alunos ditos “normais” que muitas 

vezes são tão impossíveis, quanto os alunos diagnosticados “especiais” por isso hoje entendo que 

somos iguais, dentro das nossas diferenças.  

(Ana Maria, 5º parágrafo). 

 

A comparação realizada por Ana Maria aproxima os alunos “diagnosticados 

‘especiais’”, entre os quais figuram os surdos, dos alunos ditos “normais” considerados 

“impossíveis”. Tal adjetivo geralmente é atribuído a pessoas com quem não é fácil lidar, 

com temperamento difícil ou incompreensivo.  



Conforme se viu, o fato de o aluno surdo ser compreendido dentro da Educação 

Especial faz com que recorrentemente ele seja comparado com cegos, pessoas com 

paralisia cerebral, com Síndrome de Down, ou seja, outras pessoas também contempladas 

pela Educação Especial. Quando comparado ao ouvinte, o surdo foi colocado em situação 

de “impossível”. E quando se realizou a comparação entre os surdos, verificou-se que os 

alunos com menor perda auditiva e os que conseguiam fazer leitura labial foram tidos 

como mais “educáveis” do que os que tinham perda auditiva profunda e os que se 

comunicavam por meio da Libras. 

Especificamente sobre o modo como o professor se posiciona frente ao surdo, 

consideramos que o ponto chave da discussão não é se o professor vê o surdo como o 

outro. Não reconhecer que isso acontece seria (pelo menos!) uma dupla tentativa de 

apagamento da diferença: a percepção do “outro” como aluno enquanto o “eu” é professor; 

e a percepção do “outro” como surdo, enquanto o “eu” é ouvinte. A grande questão é: o 

que os diferencia? Na relação professor/aluno: o “outro” é outro porque é inferior a mim, 

que sou professor? Ou o “outro” é outro porque a convenção institucional nos colocou em 

posições diferentes, mas cada um com valor para o desenvolvimento das práticas 

escolares? Na relação ouvinte/surdo: o “outro” é outro porque lhe falta algo que tenho? Ou 

o “outro” é outro porque nele se presentificam características diferentes das minhas? 

A Política de Inclusão tem por uma de suas principais metas a promoção da 

interação significativa entre discentes com deficiência, TGD e AH/S e os demais. Por meio 

dessa interação, que ocorre na sala de aula regular e nos intervalos, seria possível superar 

qualquer barreira aparentemente imposta pela diferença. 

Já foi observado anteriormente que as vozes provenientes da Educação 

Especial ressoam pela fala dos professores, que se compreendem como corresponsáveis na 

realização de seus objetivos, dentre os quais esse supramencionado. Porém, surpreendeu-

nos o fato de as relações aluno-aluno não serem recorrentes nos textos dos professores.  

Os textos de Niélia, Ana Maria e Lígia são os que fazem alguma alusão ao 

tema. No caso das duas primeiras, isso ocorre de forma tímida, e vai no sentido de 

corroborar o discurso da Educação Especial a respeito do que deveria ser feito. Niélia vê 

esse como sendo um conteúdo de formação imprescindível para professor, afirmando em 

seu texto a necessidade de desenvolvimento de atividades coletivas entre surdos e não-



surdos. No texto de Ana Maria, a menção que se faz a isso é no sentido de que é 

importante que o aluno surdo esteja com os demais para que não se sinta isolado.  

Lígia, por sua vez, para além de reconhecer esse objetivo interacional do atual 

modelo de Educação Especial, relata a percepção que tem das relações que se estabelecem 

em sua sala. Vejamos: 

Há outra barreira muito significativa: os colegas de turma. Acho que devia existir uma mediação 

via psicólogos ou orientadores educacionais, os quais possuem conhecimentos específicos, para 

que os companheiros de escola também se envolvessem no processo de inclusão. Em relação ao 

aluno deste ano, apenas um colega revela respeito, acolhimento, vontade de ajudar. Os demais 

ignoram completamente, e não é por falta de estímulo (de minha parte) nesse sentido. Acho que 

não encontrei o caminho para fazê-los se envolver de forma solidária. Enfim, todos precisamos de 

ajuda para haver a inclusão (notadamente no que se refere aos surdos): o próprio aluno, os 

professores e os colegas de escola.  

(Lígia, 2º parágrafo). 

 

As palavras de Lígia trazem ecos bem audíveis das vozes dos surdos que 

estudam ou estudaram nos contextos de sala de aula inclusiva. Muitos deles argumentam 

que o fato de os alunos ouvintes não terem domínio da Libras para se comunicarem com os 

surdos acaba distanciando um do outro. A fala de que há apenas um aluno ouvinte mais 

chegado aos surdos também é bastante recorrente, conforme pudemos observar nos 

trabalhos que compõem nosso Estado da Arte. Em geral, esse aluno ouvinte se torna a 

ponte entre o surdo e a turma como um todo, incluindo o professor. 

Embora não apresente detalhes sobre como faz isso, Lígia revela que o 

estímulo não é suficiente para que se estabeleçam laços mais próximos entre surdos e 

ouvintes, e ela se sente responsável por esse insucesso no incentivo à aproximação. Apesar 

das constatações que ela tem a partir da prática, sua fala termina trazendo o forte discurso 

da inclusão educacional, manifestando que todos necessitam de ajuda para fazer a inclusão 

acontecer, inclusive os professores.  

Nesse sentido, houve relatos que trouxeram marcas que revelam como se dá a 

relação dos docentes com outros profissionais que também participam da realidade dos 

CBRS, nomeadamente os professores/tradutores-intérpretes de Libras e os 



professores/instrutores de Libras. Vejamos, primeiramente, o que dizem os professores 

sobre sua relação com os professores/TILS. 

No relato de Lígia, uma professora-intérprete é mencionada e ao que parece se 

relacionavam bem em trabalho. 

Havia uma professora tradutora quando iniciamos as aulas, mas que se afastou para uma pós-

graduação. Não foi substituída. Ela fazia atividades adaptadas a partir dos conteúdos abordados e 

ficava nos ensinando alguns sinais combinados, como a referência ao aluno e ao professor. A 

ausência da professora de Libras desmotivou o aluno, que tem faltado continuamente. E me deixou 

perdida, pois não sei mesmo como fazer para que as aulas sobre questões gramaticais ou gêneros 

textuais tenham sentido para ele. 

 (Lígia, 2º parágrafo). 

 

Embora não haja detalhes, essa profissional especializada realizava a adaptação 

de atividades para os alunos surdos, o que significa que, anteriormente a sua aplicação, a 

professora a apresentava ao professor/tradutor-intérprete que a adaptava. Percebemos, 

portanto, uma parceria na atuação delas. O modo como se reporta à partida da 

professora/TILS revela o papel essencial que tinha na realização das aulas.  

Betânia menciona em seu texto uma professora/tradutora-intérprete de Libras 

com quem atuou. O modo como descreve sua dinâmica de trabalho deixa entrever que o 

aluno surdo ficava sob responsabilidade da professora/TILS.  

A secretaria de educação disponibilizava uma interprete, não havia com que me preoucupar mas e 

na falta dela? Quando acontecia, tentava falar bem devagar, de frente para ela, e dessa forma 

pudesse ler meus lábios, contudo a inquietação se mantinha, como ocorre até os dias atuais.  

(Betânia, 3º parágrafo). 

 

Vejamos, agora, o que dizem os professores sobre sua relação com o 

professor/instrutor
27

 de Libras. Niélia fala em seu texto sobre a “professora bilíngue”, ou 

seja, sobre a professora/instrutora de Libras do Complexo em que atua, cujas orientações 

contribuíram para aquela que a professora de LP considera sua melhor experiência com 

alunos surdos. 
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 Os professores/instrutores de Libras aos quais os professores fazem menção são todos ouvintes. 



[...] consegui trabalhar bem com eles, lançando mão de meus poucos conhecimentos da linguagem 

gestual e da Libras, além do apoio e orientação que recebi da professora bilíngue. 

 (Niélia, 3º parágrafo). 

 

Neusa menciona a professora/instrutora de Libras de sua escola como alguém 

competente, que já ministrou uma oficina sobre como trabalhar com alunos surdos, embora 

reconheça que isso não é suficiente para que sua atuação seja satisfatória em uma escola 

que se denomina bilíngue.  

A profissional de libras da nossa escola é bastante competente, já fez conosco uma oficina de 

libras para que nós tivéssemos alguma idéia deste mundo, entretanto, percebemos que não é 

suficiente para uma escola que é considerada um complexo bilíngue  

(Neusa, 4º parágrafo). 

 

Temos, ainda, uma professora que menciona sua relação com ambos 

profissionais especializados e com a professora da Sala de Recursos Multifuncionais. 

Makilei aborda a sua relação com a professora/TILS, com a professora/instrutora de Libras 

e com a professora da Sala de Recursos Multifuncionais como sendo azeitada e recorrente. 

A cada quinze dias ela tem formações com essas profissionais especializadas. A professora 

de LP reconhece todo o suporte dado pelas profissionais especializadas na área, mas afirma 

que necessita aprender mais, o que revela sua compreensão de que é responsável pelo 

aluno em sala. 

No mesmo ano a professora de Libras Sueli veio me auxiliar nas aulas. Com ela pude trocar 

informações e com isso me senti mais “amparada”. Esta passou a dar aulas de Libras numa 

formação continuada na escola, passei então a adquirir um pouco de conhecimento nesta área.  

(Makilei, 2º parágrafo). 

 

E foi nessas trocas de conhecimento com a professora Sueli que pude buscar as respostas para 

tantas perguntas que vinham à minha cabeça todos os dias.  

(Makilei, 2º parágrafo). 

  



Com o passar do tempo, chegaram à escola, no turno vespertino, as professoras Débora e Maria, e 

o conceito de uma sala multifuncional voltado para alunos com necessidades especiais, assim 

como o conceito de uma escola bilíngue passaram a ser amadurecidos. 

 (Makilei, 3º parágrafo). 

 

As formações continuaram e o apoio que eu recebia de Sueli também passei a receber dessas 

professoras.  

(Makilei, 4º parágrafo). 

 

Com relação às formações, estas ainda acontecem a cada quinze dias.  

(Makilei, 5º parágrafo). 

 

Como já falei, em relação ao conhecimento que eu tinha em 2010, aprendi muito. 

 (Makilei, 6º parágrafo). 

 

As professoras de Libras fazem milagres em uma hora e trinta minutos de formação. É muito difícil 

alguém passar tantas informações em tão pouco tempo [...]. Essas professoras dão aula sem 

nenhum material de apoio como livros, apostilas, ou até mesmo pequenos textos. Observamos que 

em qualquer curso de línguas exige-se um material para que o aluno possa exercitar o que 

aprendeu em casa. É muito difícil tanto para o professor quanto para o aluno contar apenas com 

um quadro e um lápis.  

(Makilei, 7º parágrafo). 

 

[...] as professoras da sala multifuncional dão suporte, entretanto tenho consciência que hoje sei 

muito pouco e preciso aprender mais. 

 (Makilei, 7º parágrafo). 

 

Em diversos pontos do texto da professora Makilei, são reafirmadas as 

atividades e qualidades das professoras especialistas, o que demonstra que o ser docente 

para ela neste momento está atravessado pelo ser professor de surdos, algo que não fica 

evidente nas falas dos demais professores. Nos relatos de Neusa, Niélia, Betânia e Lígia, a 

menção aos profissionais é feita, mas de modo distanciado. Os seis outros professores da 

pesquisa não fazem menção aos professores especializados. 



Conforme já explicado anteriormente no capítulo “A composição”, 

professor/TILS e o professor/instrutor de Libras são profissionais que atuam diretamente 

com o alunado surdo nos Complexos. O professor/TILS teria como papel principal realizar 

as traduções das aulas no sentido de permitir a comunicação entre os discentes surdos 

sinalizadores e os demais com eles em sala, falantes da Língua Portuguesa. O 

professor/instrutor de Libras, por sua vez, teria papel de trabalhar com surdos e ouvintes de 

modo diferenciado. Para o surdo, realiza o ensino de Libras e de LP na modalidade escrita, 

além de ministrar conteúdos em Libras; para o ouvinte, ele ministra formações em Libras e 

presta consultorias sobre como exercer a docência tendo discente surdo. 

No dia a dia da escola, contudo, percebemos que esses papeis não são tão bem 

definidos. Em ambos os casos, os nomes dos cargos são considerados problemáticos pela 

comunidade surda e pela classe dos tradutores e intérpretes de Libras. No caso do 

professor/instrutor de Libras – que deve ser preferencialmente surdo – a alcunha torna 

complicada a definição de seu papel na instituição. É professor ou instrutor? Porque não 

alcunhá-lo diretamente como professor, se sua função é ensinar não só a alunos surdos, 

mas a professores dos Complexos a Libras e tópicos relacionados ao surdo? Essas questões 

são levantadas pelos próprios professores surdos dos Complexos, que buscam alcançar o 

reconhecimento de seu potencial profissional perante a sociedade como um todo.  

No caso do professor/tradutor-intérprete de Libras, o problema decorrente da 

denominação do cargo é a própria indefinição da função que esse profissional exerce.  Na 

prática, por um lado, ele não tem a autonomia de um professor; por outro, ele não se limita 

a realizar a tradução de uma língua para a outra, assumindo papel de caráter docente no 

contexto da sala de aula. Em nível federal, o ofício do Tradutor/Intérprete de Libras foi 

reconhecido em 2010, por meio da Lei n. 12.319, de onde se compreende que essa é uma 

profissão bastante nova, e que a identidade profissional dos TILS, sua maioria iniciados na 

tradução Português-Libras em instituições religiosas, está em seu princípio. Natal, até este 

momento, não reconheceu legalmente essa profissão. 

Desse modo, no âmbito dos Complexos, ele não é intérprete nem professor, 

mas é os dois, e na maioria dos casos, não apenas nas instituições em discussão, mas nas 

escolas de todo Brasil, mesmo sem licenciatura, ele é a pessoa que tem mais conhecimento 

sobre o surdo e aspectos referentes a seu ensino-aprendizagem, porque muitos dos 

docentes que atuam hoje na rede nunca tiveram formação específica sobre o alunado surdo 



e a convivência com a comunidade surda, bem como o engajamento político de muitos 

TILS os colocam em posição favorável para que conheçam os perfis dos alunos surdos e 

suas características.  

Todas essas questões sobre a (in)definição de papeis interfere no ser professor 

de nossos sujeitos. Conforme se viu, temos diversos perfis de relações estabelecidas entre 

eles e os professores especializados: desde a atribuição da responsabilidade pelo surdo ao 

intérprete, até o reconhecimento de seu próprio papel como responsável pelo discente 

surdo.  

Houve docentes que manifestaram suas sensações enquanto falavam sobre a 

figura dos profissionais especializados que atuam (ou não) em suas instituições. Por 

profissionais especializados compreendemos o professor/tradutor-intérprete de Libras e o 

professor/instrutor de Libras que atuam em escolas do município de Natal. 

Esta categoria se constrói basicamente em torno da presença e da ausência. Isso 

porque as manifestações emocionais dos professores a respeito dos profissionais 

especializados se deram em torno da presença deles na instituição de ensino, contribuindo 

para o processo de ensino-aprendizagem; e de sua ausência, que limita a possibilidade de 

trabalhos com o aluno surdo. 

Sobre a ausência do profissional especializado, temos sentimentos expressos 

nos relatos que seguem: 

A ausência da professora de Libras desmotivou o aluno, que tem faltado continuamente. E me 

deixou perdida, pois não sei mesmo como fazer para que as aulas sobre questões gramaticais ou 

gêneros textuais tenham sentido para ele. 

(Lígia, 2º parágrafo). 

 

A secretaria de educação disponibilizava uma interprete, não havia com que me preoucupar mas e 

na falta dela? Quando acontecia, tentava falar bem devagar, de frente para ela, e dessa forma 

pudesse ler meus lábios, contudo a inquietação se mantinha, como ocorre até os dias atuais.  

(Betânia, 3º parágrafo). 

 

Todos os professores expressaram sensações desagradáveis pela ausência dos 

profissionais especializados, seja por falta, seja por inexistência. A sensação de “estar 



perdida” (Lígia) parece-nos ter como uma das causas, novamente, o despreparo para atuar 

com alunos surdos, a falta de direção associada também à possível inexistência de 

objetivos claros quanto à educação desse aluno. 

A “preocupação” na fala de Betânia revela a sua ansiedade prévia quanto à 

possibilidade da ausência da intérprete nas aulas. Já a “inquietação” permite perceber o 

questionamento da professora sobre os procedimentos realizados por ela na efetiva 

ausência do profissional especializado.  

A presença do professor/instrutor de Libras e/ou do professor/tradutor-

intérprete promove nos docentes outro tipo de sentimento, mas ainda assim consequente 

dos desconhecimentos mantidos em grande medida pela falta de formação.   

Tenho duas alunas com problemas de surdez. Uma delas já consegue ler, se comunicar, pois o seu 

grau de surdez lhe permite e percebemos o empenho de sua família juntamente com a professora 

de Libras, profissional contratada para atender a esses alunos em nossa escola, para nosso alívio, 

confesso. 

(Neusa, 3º parágrafo). 

 

No mesmo ano a professora de Libras Sueli veio me auxiliar nas aulas. Com ela pude trocar 

informações e com isso me senti mais “amparada”. 

 (Makilei, 2º parágrafo). 

 

O sentimento de “alívio” de Neusa se dá por entender que a aluna deixa de ser 

sua responsabilidade na presença da professora de Libras. No caso de Makilei, o que se 

percebe é que o “amparo” sentido é proveniente da parceria e da troca com o outro sobre 

como aprimorar sua prática. 

Apresentadas as falas dos professores e discutidos alguns dos sentidos que elas 

constroem na relação entre si sobre o ser professor de surdos nos CBRS, partamos, agora, 

para a resposta a nosso terceiro objetivo da pesquisa: identificar os sentidos sobre o ser 

professor de surdos construídos a partir da relação entre as vozes dos professores e 

enunciados outros, de ordem legal, histórica, política entre outras. 

  



7 NOSSAS E OUTRAS VOZES SOBRE A EDUCAÇÃO DE SURDOS NOS 

COMPLEXOS BILÍNGUES DE REFERÊNCIA PARA SURDOS DE NATAL 

“Em cada momento de sua formação a linguagem 

diferencia-se não apenas em dialetos linguísticos, 

no sentido exato da palavra [...], mas, o que é 

essencial, em línguas socioideológicas [...]” 

(Bakhtin)
28

 

Atendendo à chamada bakhtiniana para que jamais se perca de vista o 

cronotopo (BAKHTIN, 2010) em que se situam pesquisador e pesquisado, realizamos 

neste capítulo a discussão entrelaçando as vozes que dialogam sobre a educação de surdos 

e atravessam as vozes dos docentes sujeitos de nossa pesquisa. Para isso, dialogaremos 

com vozes históricas, governamentais, do povo surdo, da academia e outros, no sentido de 

criar inteligibilidade sobre nosso objeto de pesquisa, que é o ser professor de surdos nos 

CBRS. 

Conforme já explicado, de acordo com a Resolução Municipal n. 05/2009 e o 

Projeto de criação dos Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal (NATAL, 

2009), esses grupos de escolas foram pensados no sentido de proporcionar ao surdo 

condições de educação favoráveis à sua realidade. Assim, pode-se dizer que os CBRS de 

Natal foram documentalmente concebidos para eles. Desse modo, afirmar que os 

professores dos Complexos são professores de surdos, pode não soar estranho, dado o 

intuito das instituições que os compõem. 

Contudo, o que os dados da pesquisa nos mostraram foi que, para nossos 

sujeitos, ser professor nos CBRS de Natal não coincide com o ser professor de surdos. Ao 

contrário: ter um aluno surdo em sala, diante dos dados analisados no capítulo anterior, 

representa situação adversa para o docente de Língua Portuguesa nesses espaços.  

Os discursos dos professores revelaram se situar entre um “dever” e um “ser” 

não coincidentes. São audíveis dentre as vozes que expressam o “dever” aquelas afinadas à 

Política de Inclusão que traz, ao menos discursivamente, questões como aceitação da 

diferença, convivência com o outro e valorização da diversidade muito fortemente.  
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Bakhtin, 2010, p. 82. 

 



A voz de Ana Maria vem muitíssimo afinada a esse discurso, de modo que 

considera a convivência entre os alunos “especiais” e os alunos “normais” imprescindível 

para que o primeiro não se sinta isolado. Em seu texto, o tom é de que se sente cumprindo 

seu papel, que seria ajustar os alunos e envolvê-los na cumplicidade da sala de aula. 

Porém, não fica demonstrada em sua fala a identificação com o ser professor de surdos, 

mas ser professor sob os pressupostos filosóficos da inclusão. 

O professor Edson demonstra claramente em seu discurso que não se considera 

professor de surdos, por não conseguir se comunicar com eles. Ou seja, sua fala demonstra 

resistência explícita à imposição de que tenha que ministrar aulas para esse público, que foi 

por ele ignorado.  

Os demais que mencionaram experiências com aluno surdo – inclusive 

Makilei, única professora que se denominou como “professora bilíngue” – manifestaram a 

tentativa de realizar algo que atendesse ao “dever”, porém, na avaliação que os próprios 

professores fizeram de sua prática, o feito não foi suficiente para que se possa considerar 

adequado ao surdo, apesar do valoroso esforço empreendido. Quanto aos que não tiveram 

experiências com alunos surdos, a grande ansiedade gerada por essa possibilidade também 

denuncia a não identificação com o ser professor de surdos.  

Partindo para a inter-relação entre os discursos dos professores e outros 

documentos que falam sobre a educação de surdos, também verificamos essa não 

coincidência entre o ser professor e o ser professor de surdos. No âmbito legal, o 

conhecimento das especificidades linguísticas do surdo é apresentado como requisito para 

o docente que trabalha com surdos. Dentre todos, apenas Makilei demonstrou certo 

conhecimento sobre isso. Niélia teve uma oficina a respeito do “mundo dos surdos”. Os 

demais, ou tiveram notícias dessa peculiaridade do aluno em cursos aleatórios ou nem 

mesmo isso. 

A formação especificada para os professores de Língua Portuguesa para surdos 

de acordo com o Decreto nº 5.626/2005 é Letras-Libras/Língua Portuguesa como segunda 

língua, curso apenas recentemente criado em algumas universidades brasileiras. Conceitos 

de bilinguismo, cultura surda e pedagogia visual, considerados imprescindíveis para o 

professor dessa clientela que a toma sob uma perspectiva não-clínica, não foram utilizados 



nos relatos em contextos que nos permitissem identificar o conhecimento desses 

professores a respeito das mais recentes perspectivas de trabalho com surdos. 

Todos esses não ditos corroboram a noção de que o ser professor nos CBRS, 

para os sujeitos de nossa pesquisa, se identifica com o ser professor de Língua Portuguesa, 

mas não para surdos. Quando reforça seu tempo de experiência como docente, ou a sua 

formação em Letras, por exemplo, temos alguém dizendo que tem competência para atuar 

em sua área de formação, com a qual se identifica. Porém, o ser professor de surdos não é 

sua zona de conforto. 

Woodward (2012, p. 40) afirma que a diferença é marcada em relação à 

identidade por meio de sistemas classificatórios. “Um sistema classificatório aplica um 

princípio de diferença a uma população de uma forma tal que seja capaz de dividi-la (e a 

todas as suas características) em ao menos dois grupos opostos – nós/eles”. No caso dos 

sujeitos de nossa pesquisa, os professores de surdos não fazem parte do grupo do “nós”, 

mas do grupo do “eles”. Nos relatos, “eles” seriam aqueles com formação específica. Daí 

transparecer nas falas de alguns os profissionais professores/TILS e professores/instrutores 

de Libras como os sujeitos a quem se destinavam os alunos surdos, conforme discutido no 

capítulo anterior. 

Pode-se pensar que a não identificação do docente com o ser professor de 

surdos seja interpretada como um dos positivos resultados da Política de Inclusão, um 

avanço no sentido de que o professor não faz distinção entre ser professor de diferentes 

grupos. Porém, diante dos relatos lidos, fica evidente que essa não identificação é 

proveniente da falta de formação, e não da assunção de uma identidade docente inclusiva 

pautada numa experiência de real integração entre os alunos e de ensino-aprendizagem 

significativa para os discentes surdos. 

Não dar conta da diferença do outro não deve estar entre os pressupostos da 

real inclusão. Ao contrário, é o reconhecimento das diferenças e dos modos pertinentes de 

trabalho com elas (e cada uma é específica!) que deve respaldar o trabalho inclusivo. O 

reconhecimento do aluno surdo como diferente é evidente nos relatos, mas os modos como 

se concebem as diferenças e os tipos pertinentes de trabalho que contemplem a diferença se 

mostraram na maioria das vezes inadequados. A boa vontade, o desejo de promover um 



ensino significativo para o estudante com surdez é evidente na maior parte dos textos, mas 

mostra-se insuficiente. 

É justamente por causa desse caráter dúbio da Política de Inclusão que a 

educação de surdos hoje está erigida sobre forte tensão entre a atual Política de Educação 

Especial e as reivindicações dos surdos por um ensino, de fato, bilíngue. Tal 

estado/dinâmica não é privilégio de nosso país: notam-se, em nível mundial, movimentos 

de enfrentamento de comunidades surdas frente às políticas de Educação Especial de seus 

respectivos países. 

Diferentemente do que um olhar inocente sobre a questão possa julgar, os 

movimentos de que falamos aqui não acontecem no sentido de reivindicar que a política 

que está no papel seja colocada em prática, simplesmente, mas de que a atual visão que 

respalda as políticas sejam modificadas e, consequentemente, elas passem a ter outras 

configurações. Isso porque, quando investigamos a fundo como chegamos ao atual estado 

das coisas, percebemos que, há séculos, vem se reproduzindo formas quase idênticas de 

educação de surdos, respaldadas muito mais nas necessidades dos ouvintes do que nas dos 

surdos. 

A história narrada no Capítulo 3 desta dissertação não representa a totalidade 

dos surdos, mas um grupo, até certo ponto privilegiado. Nem todos os surdos foram 

contemplados por essa história. Mas mesmo dentro dessa, a dos surdos com acesso à 

educação formal, é possível ver as relações de poder instauradas altamente determinadas 

pelas relações de cada tempo, tendo o ouvinte por parâmetro, assim como identificamos 

em nossos dados. 

A história da educação de surdos é contada de um lugar. Com algumas 

exceções nas últimas quatro décadas, quem contou a história oficial sobre os surdos não 

foram eles. E quem pensou sua educação implementada pelos governos não foram eles, o 

que se reflete no que identificamos nas falas dos professores do município. Na realidade, 

para além de questões epistemológicas e de zeitgeists
29

, desde sempre, mesmo antes do 

surgimento da Educação Especial – onde até hoje é situada – a educação de surdos deixa a 
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 Compreendemos por zeitgeists os espíritos de cada época; como o clima intelectual e cultural próprios de 
determinado tempo; como as influências, em grande parte filosóficas, que recaem sobre a visão de mundo 
de modo geral em certo momento histórico. 



impressão de que tem sido realizada para os ouvintes, regulada não pelas reais 

necessidades dos surdos. 

Tomemos o século XVI por ponto de partida de nosso argumento, quando o 

ensino sistemático dos surdos teve início. Por que a educação direcionada ao surdo teve 

início aí? Com o enfraquecimento das monarquias e a emergência da burguesia, ficava 

rarefeito o vínculo sanguíneo com a riqueza. Se desde sempre o surdo não foi visto como 

um bom sucessor para patriarcas de famílias importantes, nesse momento em que as 

relações sociais e econômicas mudavam drasticamente, marcadas pelo início do 

capitalismo, a instrução dos surdos deveria servir ao propósito de manter os bens a salvo 

do terrível futuro destinado aos que não podiam compreender ou se fazer entender, 

principalmente via oralidade. 

A partir desse momento histórico, criou-se um vínculo não só da educação de 

surdos, mas de toda a educação voltada para pessoas enquadradas (pelos pretensos 

normais) no grupo dos “deficientes”, “anormais”, “defeituosos”, com os interesses 

financeiros da época, muito mais do que entre a educação de pessoas diferentes e as formas 

dignas de vida em sociedade, embora cada época tenha criado suas formas particulares de 

convencer a maioria de que o que se estava a fazer era o melhor para o surdo, o cego, o 

autista... E isso se reproduz ainda hoje.  

A partir do século XVIII, quando a instituição “Educação Especial” ganha 

corpo nos internatos, se intensifica não só o imperativo econômico sobre o ensino, mas os 

discursos promovidos no sentido de fazerem o povo acreditar que as instituições e as 

formas como eram geridas representavam o melhor para o surdo e sua família. O 

necessário controle social passaria a ser feito em grupos maiores. Um professor para um 

aluno significava muito gasto. Um professor para muitos era sinônimo de economia na 

formação necessária para servir nas fábricas. Não há como negar tal realidade tendo 

reflexos ainda hoje em nossas escolas. 

Como vimos anteriormente (Capítulo 3), o século XVIII é considerado um dos 

mais producentes na educação de surdos de todos os tempos, pela concorrência existente 

entre preceptores e professores, por um lado, e pela concorrência entre método oral e 

método manual, por outro. Nos livros que relatam a história da educação de surdos sob 

uma perspectiva que considera a surdez como marcador cultural, L’Epée, seus trabalhos e 



resultados são enfatizados como exemplares do que o povo surdo deseja (GOLDFELD, 

2002; SILVA, 2006). 

Porém, deve-se levar em conta o fato de que o empreendimento de L’Epée 

resistiu apenas enquanto foi economicamente interessante o tipo de surdo que era formado 

nas escolas manualistas para os propósitos econômicos da época, nomeadamente a mão de 

obra para as fábricas. Entre L’Epée e Heinicke, o primeiro, por admitir o caráter visual do 

sujeito surdo, saiu na frente no rápido atendimento às demandas da época. Conforme visto, 

em seis anos conseguiam formar em sua escola e, posteriormente, nas demais criadas sob o 

mesmo modelo, surdos capazes de desempenhar atividades de interesse para o setor fabril.  

Isso não significa, que fique claro, que L’Epée tinha por objetivo primeiro ou 

único atender às demandas capitalistas de seu tempo. Esse era o modelo de educação da 

época também destinado a ouvintes, e ele conseguira formar surdos tão bem quanto se 

formavam os ouvintes, dando espaço para uso dos sinais na instrução (embora já tenhamos 

visto que com ressalvas).  

Assim, o método manual inovava por reconhecer o caráter visual do surdo, e 

significou um salto qualitativo impressionante no modelo de educação ofertada até então. 

De fato, esse foi o momento histórico em que, de acordo com Sacks (2010), mais se viram 

surdos em cargos proeminentes na sociedade. Contudo, as finalidades da educação de 

surdos se mantinham as mesmas: contribuir para (ou pelo menos não atrapalhar) a 

manutenção da ordem econômica vigente e atender à demanda ouvinte da época. Foi essa 

“feliz coincidência”, o alinhamento entre o que se pretendia em termos econômicos, a 

perspectiva filosófica influente na época (o homem como a medida de todas as coisas) e o 

perfil educacional pensado por L’Epée, que levou seu empreendimento a se expandir tanto.  

As intenções de L’Epée para a educação de surdos era dar-lhes uma vida em 

liberdade, conforme se vê no excerto do prefácio de seu livro mencionado no histórico 

apresentado anteriormente: 

A religião e a humanidade me inspiraram com um enorme interesse por 

uma classe de pessoas verdadeiramente desamparadas que, embora 

similares a nós, são reduzidas, por assim dizer, à condição de animais 

enquanto não são feitas tentativas de resgatá-los da escuridão que as 

cerca. Eu considero como uma obrigação absoluta fazer todo o esforço 

para libertá-las dessas sombras. 



É para realizar esse dever essencial que eu estou aqui expondo meus 

procedimentos para habilitar várias pessoas surdas a tomar parte dos 

serviços públicos nos quais as crianças, até então consideradas 

semiautomatos, têm, sem dúvida, demonstrado uma inteligência maior do 

que aquela mostrada pela maioria dos jovens da mesma idade (L’EPÉE, 

2006, p. 52, tradução nossa). 

 

Altamente motivado pela caridade herdada de sua identidade católica, L’Epée 

enfrentou fortes debates metodológicos, sendo sua rixa com Pereire, o mais famoso 

“desmutizador” de seu tempo, uma das mais conhecidas. Conforme expressa em seu texto:  

Sr. Pereire, o professor de surdos a que faço alusão, e seu mais hábil 

discípulo, de quem eu não havia tido nenhum conhecimento, foram logo 

informados do meu método. Eles consideraram o projeto que eu concebi 

impossível, e que a ideia que eu estava tentando realizar era mais 

susceptível a entravar do que a facilitar o progresso de meus alunos. 

Como esse ceticismo conquistou algum apoio público por causa da 

reputação do Sr. Pereire, eu senti que era necessário combater o 

preconceito contra o meu método de ensino quando ele foi publicado, 

visto que eu acredito ter sido ordenado pela Providência a dedicar ao 

surdo infortunado todo o serviço dentro de meu poder para o benefício 

das gerações atuais e futuras.   

Por isso eu argumentei que o raciocínio desse cavalheiro era inválido, e 

até me arrisquei a mostrar que, ainda que o sistema de ensino do Sr. 

Pereire – chamado datilologia ou soletração manual – possa levar os 

surdos a falar, é totalmente inútil para ensiná-los a pensar (L’EPÉE, 

2006, p. 52, tradução nossa). 

 

Samuel Heinicke, fundador da primeira escola para surdos da Alemanha sob 

uma perspectiva oralista, também entrou em contato via carta com L’Epée desqualificando 

o trabalho que realizava. Vários outros embates foram travados pelo abade, inclusive com 

os próprios discursos institucionais religiosos, filosóficos e acadêmicos da época, conforme 

deixam entrever as linhas que seguem: 

Mas eu tenho outros, mais formidáveis adversários a combater, 

nomeadamente aqueles teólogos, filósofos racionalistas, e acadêmicos de 

várias nacionalidades que consideraram que ideias metafísicas eram 

inexprimíveis por meio de sinais e, portanto, estariam além da 

compreensão do surdo (L’EPÉE, 2006, p. 52, tradução nossa). 

Fica evidente na fala do abade que havia um rechaço nos âmbitos teológico, 

filosófico e acadêmico em relação a suas ideias e formas de ação. Para confrontá-los foi 

que ele criou, conforme já dito, seções de sabatina pública com seus alunos, cuja 



desenvoltura e inteligência geralmente desmantelavam os argumentos contrários a seu 

método. 

Como se pôde ler no histórico apresentado, realizado o Congresso de Milão 

mais de cem anos após o início dos trabalhos de L’Epée, sob os brados de “Viva a 

palavra!” fica decidido que o método oral é superior ao método manual para a educação de 

surdos – mais uma vez tendo o ouvinte como parâmetro!  

Skliar, citado por Silva (2006), como vimos no histórico, aponta que a aversão 

da sociedade da época ao desvio linguístico, a afinidade da pedagogia com a filosofia 

racionalista e a conveniência religiosa foram fatores determinantes nas decisões tomadas 

no referido Congresso. Silva (2006), de sua parte, elenca também o cartesianismo como 

tendo sido primordial para a eleição do oralismo como método a ser privilegiado.  

Conforme visto na última citação que fizemos de L’Epée, contudo, mais de 

cem anos antes do Congresso de Milão, o abade já era questionado por instâncias 

semelhantes a respeito da educação que destinava ao surdo. Por que motivo naquele 

momento elas não conseguiram colocar por terra o projeto educacional do abade? Para 

além de questões teológicas, filosóficas, pedagógicas, epistemológicas etc., o projeto de 

L’Epée atendia aos imperativos do mercado de trabalho contemporâneo seu, o que o 

manteve apesar das duras investidas opositoras.  

Desse modo, elencamos, também (e não unicamente), a questão econômica 

como um dos fatores de grande influência sobre a educação de surdos ao longo do tempo, 

juntamente com a religião, a filosofia, a academia (ciência) e a epistemologia. Na 

realidade, esses fatores têm influência sobre a Educação Especial como um todo, onde a 

educação de surdos vem sendo localizada desde o século XIX (ainda que a contragosto da 

comunidade surda). Cada um deles pode ter tido maior peso em determinado momento, 

mas, no fim das contas, são ajustados de tal modo que corroboram para um mesmo fim.  

Hoje, nos CBRS, bem como na Educação Especial como um todo, o aspecto 

econômico tem tido grande peso nas decisões governamentais, embora o que se divulgue 

seja que as decisões são tomadas com base no respeito às diferenças, unicamente. E, no 

cenário atual, arquitetado sobre os imperativos internacionais de convívio pacífico entre os 

diferentes, os docentes buscam reafirmar seu lugar seguro, embora a atuação se dê em 

completa insegurança.  



Sobre o fator econômico e seu vínculo com a Educação Especial, duas questões 

são centrais: (i) quanto custa a instrução?; (ii) quanto produzirá financeiramente a mão de 

obra formada na Educação Especial? O menor gasto possível para os maiores lucros 

possíveis é a equação ideal. Pode-se considerar que é a mesma lógica que rege a educação 

como um todo, mas no caso das pessoas com deficiência a história mostra que as 

expectativas sobre o desenvolvimento dos sujeitos são sempre menores e, 

consequentemente, os são os recursos. 

Prosseguindo em nossos argumentos históricos, em fins do século XIX, o 

modelo manualista – inaugurado por L'Epée – não atendia mais aos interesses econômicos 

das recentes nações, que teriam a partir de agora, de dar conta dos gastos empregados na 

Educação Especial, antes em grande parte sustentada pelos próprios professores e pela 

igreja. 

Com o alto ônus que a educação dos diferentes representaria caso o modelo de 

L’Epée fosse levado adiante – por demandar profissionais diferenciados e atender a turmas 

de tamanho inferior às das escolas comuns, por exemplo, – chega-se à conclusão de que 

normalizar o surdo para receber a mesma instrução que o “normal” vale a pena 

(novamente, o parâmetro ouvinte...). 

Sobre o caráter da Educação Especial nesse seu início, Silveira Bueno (1993, p. 

26-27, grifos do autor) explica que 

o acesso à escolarização dos deficientes foi sendo conquistado ao mesmo 

tempo em que se conquistava este mesmo acesso para as crianças em 

geral. Em outras palavras, a história nos mostra que a Educação Especial 

não nasceu para dar oportunidade a crianças que, por anormalidades 

específicas, apresentavam dificuldades na escola regular. A Educação 

Especial nasceu voltada para a oferta de escolarização a crianças cujas 

anormalidades foram aprioristicamente determinadas como prejudiciais 

ou impeditivas para sua inserção em processos regulares de ensino. E 

esta não é uma mera diferença de ênfase na análise do percurso histórico 

da Educação Especial, mas uma diferença de fundo, demonstrativa do 

caráter de segregação do indivíduo anormal e dos processos exigidos 

pelas novas formas de organização social. Quem se debruçar sobre a vida 

de Louis Braille, para ficarmos em um só, mas significativo exemplo, 

verá que não foi a cegueira, mas sua condição social que o levou a ter que 

se internar no Instituto dos Jovens Cegos de Paris. 

 



Além disso, cada vez mais a tecnologia adentra a indústria e demanda dos 

trabalhadores aptidões que vão além do trabalho manual em si. O surdo não oralizado, 

pensado nesse momento sob alta influência do pensamento eugênico, não seria considerado 

apto a acompanhar essa nova e desafiadora etapa da “evolução humana”.   

Nesse sentido, fortalecem-se os laços já existentes, como visto no histórico, 

entre Educação Especial e medicina, esta última a responsável por encontrar os 

mecanismos de normalização do surdo junto à ascendente tecnologia, cuja influência sobre 

a economia é crescente no início do século XX.  

Nos CBRS, a herança dessa época é marcada pela distribuição de aparelhos de 

Sistema FM
30

 aos alunos surdos. A finalidade de tais aparelhos é promover amplificação 

sonora direta da fala do professor para o aluno, ou seja, parte de uma perspectiva oral-

auditiva de ensino, não visuoespacial como requer o surdo sinalizador não usuário do 

Português oral, que é o público alvo dos CBRS. Configura-se, dessa forma, como mais 

uma amostra da tentativa de "ajuste" dos surdos às necessidades dos ouvintes que resulta 

na frustração do aluno que não tem domínio da Língua Portuguesa (e para quem o Sistema 

FM não agrega, pois não tem domínio da LP
31

) e do professor, que cria em si a expectativa 

sobre a aprendizagem do surdo usuário do aparelho (mas não percebe mudanças 

significativas no desenvolvimento dele nas aulas). A distribuição de tal dispositivo finda, 

portanto, por enfraquecer na escola a oportunidade de vivências respaldadas na cultura 

surda pela negação da identidade surda dos alunos, isto é, pelo apagamento da diferença. E 

onde fica a “valorização das diferenças” tão pregada pela Política de Inclusão? Absorvida 

por uma perspectiva ouvinte de educação que contribui para, repetimos, a não coincidência 

entre o “dever” e o “ser” do professor de LP dos CBRS.  

Retomemos, novamente, os aspectos históricos que ecoam hoje na educação, 

conforme constatamos nas visitas às escolas e nos dados analisados. Já na segunda metade 

do século XX, temos mais uma vez a prova de que o aspecto econômico
32

 tem peso nas 
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 Embora alguns surdos consigam "escutar" com o Sistema FM, a experiência deles é algo equivalente a de 
um chinês que assiste aulas em Português sem ter domínio dessa língua. O problema aí não é o "não ouvir", 
mas o não domínio da língua. 
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 Há autores que colocam o fator econômico na dianteira da atual configuração dessa modalidade de 
educação, tendo os aspectos filosófico, científico, acadêmico e epistemológico como coadjuvantes 
contribuintes na sustentação de seus argumentos. Nesse sentido, a Educação Especial seria pensada 



decisões tomadas sobre a Educação Especial. A atual tendência mundial da educação das 

chamadas pessoas com deficiência – dentre as quais o surdo é governamental e 

compulsoriamente colocado, a inclusiva – atende bem ao que explicamos anteriormente, e 

teve seu início forjado já desde a Política Educacional de Integração, iniciada na década de 

1960 (MACHADO, 2008). De acordo com a perspectiva integracionista, as pessoas 

consideradas com deficiência tinham o direito de vivenciar padrões comuns à cultura da 

maioria. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação daquela década – Lei n. 4.024 de 20 de 

dezembro de 1961 – demonstra o que se esperava da educação dos “excepcionais” naquele 

momento: “Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se 

no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade” (BRASIL, 1961). 

Sob tal perspectiva, o sujeito que, apesar da deficiência, demonstrasse a 

capacidade de acompanhar as atividades realizadas pelos demais poderia usufruir das aulas 

nas escolas e classes comuns. Aos que não atingissem o padrão estabelecido, eram 

destinadas as salas e escolas especiais, que serviam mais à reabilitação dos sujeitos, no 

sentido de corrigi-los, do que a seu ensino e aprendizagem. Nas décadas de 1970 e 1980, as 

matrículas de pessoas com deficiência em salas de aula comuns tiveram grande 

crescimento. 

Repare-se que as décadas de 1960, 70 e 80 também foram marcadas pelo 

surgimento de muitas instituições representativas das pessoas com deficiência no Brasil. 

Pode-se dizer que a mudança do paradigma segregacionista para o integracionista 

aconteceu devido aos movimentos sociais, propiciados pelos grupos albergados sob essas 

instituições, que também eram influenciados por perspectivas filosóficas e sociais da 

época, como os movimentos feminista e Black Power, por exemplo. 

A nova perspectiva de atuação social reivindicada pelas pessoas com 

deficiência não seria aceita pelos governos sem que antes fossem pensadas formas de se 

reduzirem os gastos da educação desse público. Mais uma vez, concessões foram 

realizadas às pessoas alvo da Educação Especial por haver nas suas reivindicações a 

possibilidade de atendimento ao imperativo econômico. Atender a esse público ao preço do 

aluno da sala de aula comum é interessante, diferentemente do que se passa em salas e 

escolas especiais, em que se destina um professor especialista a uma quantidade reduzida 

                                                                                                                                                                                
primeiro para atender a propósitos econômicos e depois os demais aspectos seriam direcionados para 
ratificarem que o caminho proposto é o correto. 



de alunos. Na escola comum, em que há um professor para pelo menos três dezenas de 

alunos, a relação custo benefício é muito maior. Esse momento significou, portanto, uma 

janela de oportunidade semelhante à da época de L’Epée, tanto para as pessoas com 

deficiência – que conseguiram ter parcialmente atendidas suas reivindicações de direitos 

educacionais iguais aos dos ditos “normais”, ou pelo menos aqueles que não esbarraram 

nas expectativas econômicas da época – quanto para o governo – que, embora tenha 

aumentado o montante total de investimento em Educação Especial na década de 1970 

(inevitável pelo aumento do contingente total de alunos na rede pública de ensino), 

encontrou nos anos que se seguiram na política de integração a chance de dar início a um 

longo processo de redução de gastos per capita, que perdura até hoje. 

Nesse momento, o professor que se deparava com um aluno surdo em sala 

estava diante de um sujeito cuja diferença não implicava em grandes ajustes em sua forma 

de atuação, uma vez que, na triagem dos alunos com deficiência, o discente já havia 

demonstrado atender “requisitos de normalidade” exigidos, sobretudo compreensão da 

Língua Portuguesa oral. Na realidade, esse docente era incentivado a destinar o mesmo 

ensino dos ouvintes aos surdos, para que aprendessem em “condições de igualdade”. Caso 

os resultados obtidos não fossem os esperados, a “culpa” recaía com maior peso sobre o 

aluno, que se desviou do padrão e voltaria para a sala de aula especial. 

Na década de 1990, o Brasil passa a participar de um novo cenário da 

Educação Especial, o da inclusão, que ainda é a perspectiva adotada nos dias atuais e na 

qual se situam os CBRS. A Política Nacional de Educação Especial sob a Perspectiva da 

Educação Inclusiva, que tem por objetivo:  

o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover 

respostas às necessidades educacionais especiais. (BRASIL, 2008). 

 

Foi documentalmente admitida em 2008, mas deu o tom a documentos sobre 

Educação Especial desde finais da década de 1990. Ela se reconhece como diferenciada da 

política de integração educacional por admitir que não são as pessoas por ela atendidas que 

devem se adaptar aos diversos espaços institucionais para serem aceitas, mas que os 

espaços devem estar adaptados para atendê-las, e isso inclui pessoal, equipamentos, forma 

de atendimento etc. 



A perspectiva da Educação Especial atualmente vivenciada no Brasil dava seus 

primeiros passos em 1948, quando foi assinada a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que afirmava ser a educação um direito de todos. Foi ela que abriu as frestas 

mais recentemente alargadas por outros documentos, como Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988; a Declaração Mundial de Educação para Todos, de 1990; a 

Declaração sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas 

Especiais, de 1994; o capítulo sobre Educação Especial da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação do Brasil, de 1996; a Declaração que promulga a Convenção Interamericana 

para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência, de 2001; a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, de 2007; todos tratando da necessidade da 

ampliação de oportunidades educacionais para todos os públicos, com especial ênfase às 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. 

Com exceção apenas da Constituição Brasileira e da Lei de Diretrizes e Bases, 

todos os documentos supracitados têm relevância internacional, e tiveram por signatários 

diversos países do globo. A presença da assinatura do Brasil entre as de tantas outras 

nações coloca nosso país em posição favorável para com os demais. É uma manobra 

política que contribui para a constituição de uma identidade nacional humana, não 

segregadora, inclusiva. 

O “posicionamento afirmativo” do Brasil frente ao que os órgãos 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a UNESCO e o Banco Mundial 

requerem em nível global de todos os países quanto às políticas de atendimento a minorias, 

mais que internacionalmente, tem tido repercussões internas em todos os níveis e 

modalidades de ensino, o que não necessariamente significa que ela vem sendo posta em 

prática da maneira mais adequada, nem que tem todo o seu potencial desenvolvido, e muito 

menos que se coaduna com o que os mais diretamente afetados por ela querem para si em 

termos educacionais.  

A Política de Inclusão traz diretrizes gerais sobre a educação de pessoas com 

deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), Altas Habilidades e 

Superdotação (AH/S) (BRASIL, 2008). De acordo com a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 



considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de 

longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação 

com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e 

efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do 

desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das 

interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se 

nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e 

psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram 

potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou 

combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, 

além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e 

realização de tarefas em áreas de seu interesse. (BRASIL, 2008, p. 9). 

 

A estratégia de atuação da Política de Inclusão tem sido, atualmente, realocar 

todas as pessoas com deficiência, TGD e AH/S para dentro das salas de aula comuns, para 

que convivam com as pessoas ditas normais, se socializem e ao mesmo tempo promovam 

estas mudanças no modo de pensar e se relacionar com o diferente.  Além disso, a presença 

dos alunos com deficiência, TGD, AH/S na sala de aula regular significaria que têm acesso 

aos mesmos conteúdos que são ministrados aos demais. No contraturno das aulas no ensino 

regular, os alunos alvo da Educação Especial são destinados ao Atendimento Educacional 

Especializado (AEE
33

), em sala ou instituição específica para isso. De acordo com a 

Política: 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando 

suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 

atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 

realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 

escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e 

fora dela. 

Dentre as atividades de atendimento educacional especializado são 

disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino de 

linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e 

tecnologia assistiva. Ao longo de todo o processo de escolarização esse 

atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino 

comum. O atendimento educacional especializado é acompanhado por 

meio de instrumentos que possibilitem monitoramento e avaliação da 

oferta realizada nas escolas da rede pública e nos centros de atendimento 

educacional especializados públicos ou conveniados. (BRASIL, 2008, p. 

10). 
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 Maiores detalhes sobre o AEE são dados no Decreto n. 7.611/2011 e na Resolução n. 4/2009. 



No caso específico do surdo, o Atendimento Educacional Especializado visa o 

ensino da Língua Brasileira de Sinais
34

, o ensino e a criação de sinais técnicos de temas 

estudados na sala de aula regular, e o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua na 

modalidade escrita (DAMÁZIO, 2007). Conforme vimos no capítulo anterior, nos CBRS 

as salas de recursos multifuncionais são o espaço destinado ao AEE dos alunos surdos. Na 

maior parte delas, o profissional que atende o aluno é o professor/tradutor-intérprete de 

Libras ou o instrutor de Libras.  

Desde quando se tornou a perspectiva de Educação Especial, a inclusão vem 

sendo duramente criticada pelas comunidades surdas deste e de outros países, em primeiro 

lugar porque destina a mesma “fórmula educacional” (ensino regular – AEE) a todos os 

estudantes que fazem parte do heterogêneo grupo das pessoas atendidas pela Educação 

Especial. Isso indicia que a compreensão de diferença por parte do governo se limita a 

“pessoas com deficiência, TGD e AH/S” e “pessoas sem deficiência, TGD e AH/S”. É 

óbvio que isso não corresponde à realidade. Aliás, o próprio grupo formado por surdos, por 

exemplo, é altamente heterogêneo em seu interior, não só do ponto de vista clínico, mas 

principalmente do ponto de vista da história de vida e da constituição enquanto sujeito 

social. 

Outra crítica realizada pelos surdos à perspectiva inclusiva no Brasil é que ela 

propõe a abordagem do surdo como deficiente auditivo (DA), enquanto os surdos se 

reconhecem enquanto grupo linguístico e cultural. A repercussão disso é que, enquanto a 

perspectiva do surdo como DA trabalha sobre o que lhe falta, nomeadamente a audição, a 

perspectiva do surdo enquanto grupo linguístico e cultural trabalha com o que se é. Indício 

disso é a requisição de laudos médicos que comprovem a perda auditiva para que os surdos 

possam usufruir de benefícios concedidos pelo governo (como, por exemplo, a própria 

dupla matrícula na escola regular e no AEE). Tal fato tem levado surdos do Brasil inteiro a 

criticar as baixíssimas expectativas lançadas sobre os alunos, aos quais, por isso, tem sido 

destinado um ensino medíocre e que não parte de sua condição mais importante: a presença 

de língua e cultura próprias.  

Aos surdos, combater tal visão tem sido tarefa árdua, sobretudo porque, para 

alguns grupos de pessoas com deficiência, a atual proposta de Educação Especial 
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Sinais, o AEE se encarrega de iniciar o aluno na Libras. 



representa o que sempre almejaram. Assim, por criticar o atual formato da educação 

brasileira pensada para si, o surdo é tido, erroneamente, como dissidente da inclusão, 

interpretado como apoiador das velhas escolas-clínicas comuns ao período de segregação 

do sujeito diferente. 

Tal visão equivocada sobre o que reivindica o povo surdo brasileiro é reforçada 

quando o grupo em questão faz defesa de que haja escolas e classes bilíngues para surdos. 

Em suma, o que se solicita é que, ao menos na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 

I, os surdos tenham as atividades em sala de aula desenvolvidas em Libras, com professor 

sinalizador, preferencialmente surdo, sem a mediação do tradutor e intérprete de Libras. A 

partir do Ensino Fundamental II até os diferentes níveis de Pós-Graduação, o surdo 

contaria com o TILS, para a comunicação com os colegas e professores que não têm 

domínio da Libras. 

Tal solicitação não é tão recente, e antecede a atual política de Educação 

Especial. Conforme já vimos, nos Anais da Surdez, no ano de 1904, consta a reivindicação 

de que professores de crianças surdas tenham domínio da Língua de Sinais. Oliveira (201?, 

no prelo) apresenta outros eventos em que os surdos marcam seu posicionamento quanto à 

forma como desejam que sua educação aconteça. Vejamos alguns deles. 

Em 1987, na Finlândia, no I Congresso da Federação Mundial de Surdos 

(World Federation of the Deaf – WFD), conforme já visto, o documento gerado por surdos 

do mundo inteiro explicitava o desejo de que fossem criadas e mantidas as salas e classes 

especiais para surdos em que a atuação fosse bilíngue. A solicitação desde então era que a 

educação de surdos se desse tendo por língua de instrução primeira a Língua de Sinais. 

Daí, conforme vimos no histórico, os surdos solicitarem no Congresso da WFD a 

existência de professores surdos e intérpretes de Língua de Sinais. Em seus anais, 

registrou-se que 

os professores de surdos devem aprender a usar a Língua de Sinais 

nacional como primeira língua de ensino. [...] Para a Educação 

Especializada ou superior, são necessários os intérpretes de Língua de 

Sinais. Ainda que se reconheça que tais intérpretes podem não ter as 

qualificações necessárias para prestar seus serviços em todo o ensino 

especializado, a interpretação é uma condição necessária para que se 

consiga lograr o êxito. (COMESAÑA, 1990, p. 11, tradução nossa). 

 



Diante disso, observa-se que a presença de intérpretes em sala de aula com 

professor ministrando aulas em LO se destinaria aos cursos especialistas, ou profissionais, 

e cursos de nível superior. Na educação básica, contudo, a educação de surdos deveria ser 

realizada diretamente em LS, com o professor sinalizador, preferencialmente surdo.  

Em 1999, no Brasil, por ocasião do Pré-Congresso ao V Congresso Latino-

Americano de Educação Bilíngue para Surdos, realizado em Porto Alegre, os surdos 

elaboraram o documento “A educação que nós surdos queremos”, em que já figura o 

discurso de que a proposta inclusiva de educação dos surdos não é a mais adequada. Os 

tópicos 23 e 24 do documento deixam isso claro: 

23. 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. 

24. Considerar que a integração da pessoa surda não passa pela inclusão 

do surdo em ensino regular, devendo o processo ser repensado. (PRÉ-

CONGRESSO..., 1999). 

 

Em 2006, no Brasil, por ocasião do Encontro de Surdos na Bahia, um novo 

documento foi elaborado e denominado “A educação que nós surdos queremos e temos 

direito”. Nele, o discurso de que a educação inclusiva enquanto política de Educação 

Especial não favorece o surdo é corroborado. Ao fazer um relato da educação de surdos 

naquele estado, o documento denuncia que o problema é mais grave. 

[...] Uma grande parte do professorado da classe inclusiva em redes de 

ensino, sequer conhece ou ouviu falar da Língua Brasileira de Sinais, o 

que dificulta ainda mais o processo satisfatório da inclusão para os 

surdos. 

Segundo os alunos surdos o que ocorre nas salas de inclusão não são 

aulas apropriadas para o aluno surdo, são técnicas de memorização, 

apenas por verbalizações sobre o objeto a ser aprendido, de forma 

mecânica e descontextualizada. Não há recursos suficientes nem sensível 

interesse para a realização de ações pedagógicas que auxiliem no 

desenvolvimento cognitivo desses alunos, propiciando a todos os alunos 

o contato com os objetos a serem aprendidos, utilizando-se modelos 

desses objetos. (ENCONTRO DE SURDOS..., 2006, grifos do autor). 

 

Dentre as reivindicações feitas no documento, há duas que se repetem e se 

destacam na cadeia enunciativa em que o texto se insere: a n. 5, “Alfabetizar crianças 

surdas através do Bilinguismo”; e a n. 9 , “Construção de escola de surdos e creche para 



crianças surdas, com estrutura proporcional para tal” (ENCONTRO DE SURDOS..., 

2006). 

Em 2007, no Brasil, a mãe de surda e doutora em Educação Nídia Regina 

Limeira de Sá redigiu a Carta Aberta ao MEC em resposta à versão preliminar da Política 

Nacional de Educação Especial sob a Perspectiva Inclusiva. A carta, abaixo-assinada por 

representantes da comunidade surda brasileira, pôs em cheque a perspectiva inclusiva já 

em andamento e prestes a se tornar política oficial neste país. Sobre a educação de surdos 

em sala de aula regular, ela diz que 

A “inclusão escolar” em escola regular, no caso dos surdos, é necessária 

quando não há, na localidade, outra proposta mais adequada. No 

entanto, há que se lutar pelo que é melhor para os surdos, e o melhor é 

que tenham uma escola que seja um verdadeiro ambiente linguístico 

natural para a aquisição precoce da Língua de Sinais e que seja iluminada 

pela Cultura Surda e pela Pedagogia Surda (SÁ, 2011, p. 278, grifo da 

autora). 

 

Verifica-se que já desde antes da implementação da Política de Inclusão no ano 

de 2008 os surdos demonstravam seu posicionamento desfavorável ao modelo proposto 

pelo MEC, que já vinha sendo implementado com respaldo documental desde 2001. Mas 

não parou por aí. O que poderia ser interpretado como uma “pre-ocupação” dos surdos sem 

motivo, a ser desfeita quando a efetiva implementação da política de inclusão fosse 

realizada, acabou sendo confirmada na prática, o que colaborou para que se intensificassem 

os movimentos surdos em favor de escolas bilíngues. 

Em 2011, nos dias 19 e 20 de maio, aconteceu a maior manifestação até então 

vista no Brasil em favor da educação bilíngue para surdos. Parcialmente coberta pela 

imprensa televisiva e amplamente divulgada nas redes sociais, a mobilização teve por 

dinamus declarações e omissões acumuladas ao longo de anos que indicavam a 

desnecessidade da Língua Brasileira de Sinais na educação dos surdos, como, por exemplo, 

a fala de uma das propositoras da Política de Inclusão, Maria Tereza Égler Mantoan, 

renomada especialista em educação inclusiva e assuntos educacionais das pessoas com 

deficiência, de que os professores de surdos não precisavam saber a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) para lecionarem
35

. Mas o estopim para o acontecimento foi o Plano 

                                                           
35

 A referida afirmação foi feita em entrevista concedida à Revista Nova Escola, em 2005, à qual se pode ter 
acesso por meio do link: <http://revistaescola.abril.com.br/formacao/maria-teresa-egler-mantoan-



Nacional de Educação em redação naquele momento, o qual não fazia menção à educação 

bilíngue para surdos; bem como a ameaça de que todas as instituições de Educação 

Especial do país seriam fechadas, o que incluiria o Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES), um dos pouquíssimos centros educacionais que ofertam aulas desde o 

ensino fundamental ao superior em Libras, sendo nomeadamente uma instituição bilíngue 

e, portanto, modelo educacional aspirado por aqueles que compareceram na referida 

passeata feita na Capital Federal. 

Interessante sobre esse evento foi o fato de, justamente no dia 19, a Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) publicar uma 

Nota Técnica (05/2011) sobre os avanços da educação de surdos sob a perspectiva da 

educação inclusiva, a qual foi veementemente rebatida pela Federação Nacional de 

Educação de Surdos (FENEIS).  

Um dos principais tópicos da nota é o aumento da quantidade de alunos com 

deficiência auditiva nas salas de aula regulares e a sua diminuição em salas e escolas 

especiais de 2005 até 2011 (BRASIL, 2011), o que significaria que os surdos e suas 

famílias estariam optando pelo modelo inclusivo de educação. Contudo, na resposta dada 

pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS (2011) –, é 

explicitado que a transferência de salas e escolas especiais para escolas regulares tem sido 

feita de modo compulsório, uma vez que uma das metas da educação inclusiva é extinguir 

salas e escolas especiais. Desse modo, os surdos não têm optado entre escola para surdos e 

escola regular, mas aceitado a única opção existente, que é a segunda. 

No mesmo ano, no mês de setembro, foi instituído o Setembro Azul, uma 

mobilização nacional que acontece anualmente promovida pelas comunidades surdas 

brasileiras. No primeiro ano do Setembro Azul, a FENEIS elaborou um vídeo com 

diversos especialistas da Educação de Surdos explicitando argumentos científicos, políticos 

e filosóficos que respaldam a existência de escolas bilíngues para surdos. Em todas as 

capitais do país são realizados eventos, como palestras, apresentações teatrais, passeatas 

                                                                                                                                                                                
424431.shtml>. Tal discurso foi corroborado nas declarações de outros especialistas na área de inclusão em 
programa apresentado pela UNIVESP TV, no episódio intitulado “A política nacional para a educação 
inclusiva: avanços e desafios”, publicado no site YouTube em maio de 2011, cujo link para acesso segue: 
<https://www.youtube.com/watch?v=AUL62tZIFYY>.  



etc. no sentido de tornar públicos os anseios dos surdos. E o ponto de pauta mais 

controverso, novamente, é a crítica à política de inclusão
36

. 

Outra manifestação de discordância dos surdos quanto à educação inclusiva 

aconteceu em 2012, quando foi elaborada pelos sete primeiros doutores surdos do Brasil 

uma carta para o então ministro da educação, Aloízio Mercadante, na qual constam dados 

que mostram drástica diminuição de matrículas de surdos na rede de ensino entre os anos 

de 2005 e 2008. Seguem os números apresentados na Carta: 

 

Tabela 1 – Quantitativo de alunos surdos em salas de aula regulares e em escolas especiais 

entre os anos de 2004 e 2005 

Alunos surdos em 2004 2005 2006 2007 2008 

Classes e escolas específicas 17.179 28.293 26.750 15.964 14.797 

Classes comuns 10.208 18375 21.231 16.320 17.968 

Total de classes específicas e 

classes comuns 

27.387 46.668 47.981 32. 284 32.765 

Fonte: Campelo et al. (2012). 

 

Sobre esses dados, os doutores asseveram:  

Nesse caso específico [de alunos surdos, apenas], entre 2005 e 2008 

houve uma diminuição de 13.496 matrículas de alunos surdos em classes 

e escolas específicas, em que gozavam do direito legal constitucional ao 

ensino na Língua de Sinais, além do convívio com outros falantes da 

mesma língua. Em outras palavras, o número dos alunos surdos que 

mantiveram seu direito à Língua de Sinais como língua de convívio 

escolar e língua de instrução passou para pouco acima da metade entre 

2005 e 2008. Essa grave diminuição dos que gozam desse direito 

constitucional fundamental não pode nem mesmo ser justificada sob a 

desculpa de que aumentou a inclusão educacional de crianças e jovens 

surdos. Após um aumento de 19.281 matrículas entre 2004 e 2005, houve 

entre 2005 e 2008 uma queda de 15.216 matrículas de alunos surdos na 

educação básica como um todo. Tomadas as duas modalidades de ensino: 

classes e escolas específicas e regulares, houve uma queda de 46.668 para 

32.765 matrículas. A conclusão a que pelas evidências somos forçados a 

chegar, com base nesses dados oficiais, é de que quando são negados os 

direitos linguísticos de crianças e jovens surdos, retirando-lhes classes e 

escolas que se constituem condição de aquisição e desenvolvimento de 
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sua língua, também lhes são retirados, tão simplesmente, o acesso ao 

sistema de educação geral, ou seja, acesso este que a Convenção busca 

proteger e garantir. (CAMPELO et al., 2012). 

 

Embora se saiba que parte das escolas especiais para surdos trabalhava sob 

uma perspectiva oralista de ensino, difícil é considerar seu fechamento a decisão mais 

acertada. Se já eram nomes de referência na educação desse público, por que não 

transformá-las em escolas bilíngues para surdos? 

Diante dos dados apresentados, fica evidente que há uma forte tensão entre o 

discurso governamental e o discurso do povo surdo brasileiro no que diz respeito à 

educação, entre os quais fica o professor, que, como demonstram nossos sujeitos de 

pesquisa, reconhecem que na prática é inviável realizar uma educação de qualidade para o 

surdo no atual modelo, porém, sem escolha, se submetem a ele.  

Impossível não nos questionarmos sobre alguns aspectos da querela 

supramencionada. Primeiro, o que dizem os documentos internacionais, que respaldaram a 

criação da Política de Inclusão, sobre a educação de surdos? Segundo, há evidências 

empíricas de que salas e escolas bilíngues (em que há apenas usuários da Libras – alunos e 

professores) têm maior efetividade na educação do surdo sinalizador? Terceiro, a 

legislação nacional dá margem para a criação de escolas e classes bilíngues para surdos? 

Quarto, qual tem sido o posicionamento do Brasil quanto à criação de escolas cujo 

bilinguismo se dá com o Português e outras línguas, como o Inglês, o Francês, o Espanhol 

etc.? E, quinto, o que, de fato, impede a aprovação federal para a criação de escolas 

bilíngues para surdos, ou seja, em que a Libras é a principal língua de instrução e a LP 

escrita é a segunda língua? 

Em resposta à primeira pergunta, traremos as contribuições dos dois principais 

documentos internacionais que respaldam a Política em questão: a Declaração de 

Salamanca e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A 

Declaração de Salamanca reconhece que a implicação linguística da surdez demanda 

formas diferenciadas de se pensar a educação desse público. Em seu item 19, o documento 

afirma que 

políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças 

e situações individuais. A importância da linguagem de signos como 

meio de comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser 



reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas 

as pessoas surdas tenham acesso à educação em sua língua nacional de 

signos. Devido às necessidades particulares de comunicação dos surdos e 

das pessoas surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequadamente 

provida em escolas especiais ou classes especiais e unidades em escolas 

regulares. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

 A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

transformada no Decreto n. 6.949/2009, também vai nesse sentido quando afirma que 

3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a 

possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de 

modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação 

no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados 

Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo: 

[...] b) Facilitação do aprendizado da Língua de Sinais e promoção da 

identidade linguística da comunidade surda; 

c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, 

surdo-cegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de 

comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que 

favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social. 

(BRASIL, 2009). 

A resposta à segunda questão também colabora na reflexão sobre o que a 

citação acima explicita. Há evidências empíricas de que a educação de pessoas surdas 

realizada sob a perspectiva bilíngue solicitada pelo povo surdo colabora mais no 

desenvolvimento do sujeito do que o modelo inclusivo de educação. Quanto ao ambiente 

que favorece o desenvolvimento acadêmico e social, encontramos, aqui no Brasil mesmo, 

respaldo científico que comprova que o melhor espaço para o surdo aprender são salas e 

escolas bilíngues no ensino regular. Trata-se da maior pesquisa do mundo sobre o assunto, 

encabeçada pelo Doutor Fernando Cesar Capovilla, da Universidade de São Paulo. Foram 

pesquisados nove mil e duzentos surdos em diversos estados brasileiros, com mais vinte 

horas dedicadas a cada um deles. Testes, atividades e exercícios foram propostos aos 

sujeitos pesquisados e ficou comprovado: os surdos sinalizadores aprendem mais e melhor 

em classes e escolas com professores e colegas também sinalizadores
37

, o que está na 

contramão do que é colocado em prática com base na política de inclusão e, 

consequentemente, nas escolas em que realizamos nossa pesquisa.  
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Em carta redigida pelo pesquisador ao atual ex-ministro da educação, Fernando 

Haddad, registrou-se o que segue: 

A pesquisa [de Fernando César Capovilla] concluiu que o melhor arranjo 

para crianças surdas consiste na articulação entre a educação principal em 

escolas para surdos durante o turno principal, e a educação complementar 

em escolas comuns em regime de inclusão em contraturno complementar. 

A escola especial constitui o foro especializado em desenvolver 

competências cognitivas e linguísticas no alunado surdo; ao passo que a 

escola comum, em regime de inclusão, constitui o campo de provas para 

retroalimentar a Educação Especial, garantindo que ela se esforce em 

instalar no alunado as competências requeridas para que a inclusão seja 

realmente bem-sucedida na prática, e não apenas uma carta de boas 

intenções. A importância da educação ministrada em Libras por 

professores sinalizadores fluentes em meio a colegas também surdos é tão 

maior quanto mais jovem a criança, e quanto maiores o grau da perda 

auditiva e a precocidade dessa perda auditiva. Como sua língua materna é 

a Libras, e não o Português, a criança surda não deve ser confundida com 

a criança com deficiência auditiva. Para que a educação seja humana e 

eficaz, é preciso que o idioma e a cultura da criança sejam respeitadas, e 

que a educação seja ministrada em sua língua materna (Libras) 

juntamente com o Português escrito, em meio a uma comunidade 

linguística sinalizadora.  

Um dos achados mais contundentes é o de que as crianças surdas 

alfabetizam-se melhor em escolas bilíngues do que em escolas comuns 

em inclusão, e só conseguem fazer leitura orofacial à medida que se 

tornam capazes de fazer leitura alfabética. Como as escolas bilíngues 

alfabetizam melhor as crianças surdas que as escolas comuns, e como 

essas escolas bilíngues também preparam melhor a criança surda para 

fazer leitura orofacial do que as escolas comuns, as escolas bilíngues 

contribuem mais para a inclusão social e cidadania dos surdos do que as 

escolas comuns. O melhor arranjo para a criança surda consiste na 

educação bilíngue em contraturno, sendo que até os 10 anos a criança 

deve ter oportunidade de cursar escola bilíngue no turno principal para 

que alcance e proficiência considerável de leitura-escrita alfabética e de 

leitura orofacial, condições sinequa non para que se possa começar a ter 

uma educação verdadeiramente inclusiva e eficaz. Isso é a essência da 

educação bilíngue. (CAPOVILLA, 2011, p. 294-295). 

Retomando o que preconiza a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, fica atestado empiricamente – respondendo à segunda questão – 

com as pesquisas do Prof. Dr. Capovilla, que as escolas denominadas por ele como 

especiais, as quais estamos referindo aqui como bilíngues (que têm a Libras como primeira 

língua de instrução e a LP como segunda língua, com salas constituídas por sujeitos 



sinalizadores), são as que dão “Garantia de que a educação de pessoas, em particular 

crianças [...] surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais 

adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento 

acadêmico e social.” (BRASIL, 2009).  

Passemos à terceira questão, sobre o que diz a legislação sobre educação 

bilíngue para surdos. Do ponto de vista da permissão para criação de instituição para 

atendimento a um público específico, nomeadamente para surdos, abordaremos o Decreto 

n. 7.611/2010. Sobre a educação de surdos, esse Decreto determina que sejam seguidos os 

parâmetros estabelecidos no Decreto n. 5.626/2005. 

O Decreto n. 5.626/2005, que regulamenta Lei n. 10.436/2002, a qual 

reconhece a Libras como meio de comunicação da comunidade surda brasileira, e também 

regulamenta a Lei n. 10.098/2000, que trata da acessibilidade comunicacional, explicita 

que  

Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação 

básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência 

auditiva, por meio da organização de: 

I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e 

ouvintes, com professores bilíngües, na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental; 

II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, 

abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino 

fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das 

diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos 

alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de 

Libras - Língua Portuguesa. 

§ 1
o
 São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue 

aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa 

sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o 

processo educativo. (BRASIL, 2005). 

 

Conforme se vê no excerto do Decreto, não há impedimento para que haja 

escolas e classes bilíngues. O documento prevê que tais salas devem ser abertas a surdos e 

a ouvintes, e ter por línguas de instrução a Libras e o Português escrito. Não há muito além 

disso no referido documento, o que dá margem para diversas interpretações, sobretudo 

dependendo do que se compreende por “bilíngue”. 



Com a definição de “bilíngue” apresentada no Decreto, pode-se chegar a pelo 

menos duas formas de se conceber a escola e a sala de aula bilíngue. Na primeira, dá-se 

ênfase ao fato de que o Decreto diz que Libras e Português na modalidade escrita são 

línguas de instrução no processo educativo, e não que são as línguas de instrução no 

processo educativo, o que significa que o Português oral, língua e modalidade 

predominante no ensino de ouvintes, poderia também ser uma das presentes, se não a 

principal, no contexto de sala de aula. Se a compreensão de bilinguismo que acompanha 

essa leitura for a de copresença de duas línguas em sala de aula (como vem acontecendo 

nos CBRS), a presença do intérprete de Libras para traduzir os conteúdos basta. O 

currículo, nesse sentido, não sofreria grande alterações. Sob essa perspectiva, a qual coloca 

o padrão ouvinte como parâmetro para a educação de surdos, pode-se dizer que se está 

realizando um ensino bilíngue. 

Acontece, porém, que o conceito de bilinguismo pensado pelos surdos para sua 

educação ultrapassa a coexistência de duas línguas em sala de aula. Ele adentra questões 

culturais, familiares, curriculares, identitárias e outras, o que torna o modelo explicitado 

acima superficial. Nesta outra leitura, mais coerente com as reais necessidades de surdos 

sinalizadores, a primeira língua de instrução é a Libras. Assim, os professores ministram as 

aulas, das diversas disciplinas, em Língua Brasileira de Sinais. A Língua Portuguesa na 

modalidade escrita também serve de língua de instrução, como uma das possíveis formas 

de registro gráfico em sala. O currículo é todo pensado a partir das vivências do sujeito 

surdo, e questões didático-metodológicas levando em conta o seu caráter visual. 

Na primeira perspectiva de educação bilíngue apresentada, a qual é a que se 

emprega com a política de inclusão nos CBRS, o AEE é necessário justamente porque os 

professores não atuam como professores de surdos, mas como professores da disciplina X, 

o que significa que o ensino não é pensado para os surdos, mas para os ouvintes e adaptado 

para os surdos com a presença do TILS. Na segunda perspectiva, a idealizada por surdos e 

apoiada pelos pesquisadores da área, dispensa o AEE porque todas as condições para a 

aprendizagem do aluno surdo sinalizador já são dadas no turno principal pela presença do 

professor de surdos em sala respaldado por um PPP e por um currículo pensados para os 

discentes surdos.  

Desta feita, não seria equivocado dizer que, na realidade, o que tem sido 

reivindicado pela comunidade surda não é uma escola especial para surdos, mas uma 



escola regular, cuja língua de instrução primeira seja a Libras. E, embora os CBRS tenham 

a palavra “bilíngue” em seu nome, eles não são a Escola Bilíngue que o povo surdo 

reivindica. Antes, os Complexos são a escola inclusiva, comum, com capacidade para 50% 

de alunos surdos. Nada mais. 

É aqui que se torna interessante respondermos à quarta questão que 

levantamos: qual tem sido o posicionamento do Brasil quanto à criação de escolas cujo 

bilinguismo se dá com o Português e outras línguas, como o Inglês, o Francês, o Espanhol 

etc.? Para começar, na própria Lei n. 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 

1996), é explicitado que os povos indígenas devem ter instrução sob uma perspectiva 

bilíngue e intercultural, isto é, semelhante à que tem solicitado os surdos. 

Quando pensamos em língua estrangeira, nunca se viram tantas escolas 

bilíngues no Brasil como se veem hoje. Aliás, tais escolas gozam de alto status. Aqui em 

Natal mesmo temos exemplo disso, como a escola Maple Bear, a escola Marie Jost, a 

escola Lápis de Cor, o Centro de Educação Integrada (CEI), que atuam com o ensino em 

Português e Inglês. Em pesquisa realizada por Vian Junior et al. (2013), quatro escolas 

bilíngues desta cidade foram estudadas, dentre as quais uma realizava 100% de suas 

atividades em outra língua que não o Português. No caso das escolas para surdos, o que se 

pretende é o desenvolvimento de suas atividades em Libras, que também não é a língua 

majoritária brasileira, mas é uma língua brasileira reconhecida, e a primeira, e não 

segunda, língua de milhares de surdos brasileiros. Apesar disso, inúmeras são as barreiras 

para criação de escolas bilíngues com o par linguístico Libras-Língua Portuguesa escrita. 

Diante desses dados, impossível não chegarmos à quinta e última pergunta: o 

que, de fato, impede a aprovação federal para a criação de escolas bilíngues para surdos? À 

primeira vista nada. Tanto que Ceará, Rondônia, Rio de Janeiro e Paraíba, por exemplo, 

contam com escolas para surdos, à revelia da forte tendência nacional.  

O âmbito econômico, que poderia oferecer um dos possíveis entraves, também 

não justifica as barreiras. Conforme vimos anteriormente, o fator econômico tem sido um 

dos determinantes das decisões quanto à Educação Especial. A princípio, pode-se julgar 

que uma escola bilíngue para surdos demanda maiores recursos financeiros que uma escola 

regular. Na realidade, ela demanda que a formação dos professores deve ser diferenciada, e 

cada turma geralmente não tem tantos alunos quanto a sala de aula regular. Apesar disso, a 



manutenção de intérpretes de Libras no modelo inclusivo supera em muito o valor 

despendido na manutenção de escolas bilíngues para surdos, no qual os surdos estão 

dispersos em muitas salas, demandando uma grande quantidade de profissionais 

assalariados. Além disso, o fato de esses surdos estarem dispersos e isolados não favorece 

o uso da Libras em situações cotidianas, o que representa atraso na aquisição da Língua de 

Sinais e, consequentemente, o papel do TILS fica obsoleto, uma vez que sinalizar as 

informações para alguém que não tem o domínio da língua é inútil. 

Voltando à reflexão sobre o fato de, mesmo não havendo impedimento, escolas 

para surdos não serem criadas ou incentivadas, parece-nos que a compreensão do que vem 

a ser a inclusão – não a política educacional, mas a efetiva inserção e participação do 

sujeito em sociedade – tem sido por demais simplificada, pautada na baixa expectativa que 

se destina ao “deficiente”, para o qual o único âmbito da sociedade, fora a família, de que 

ele fará parte é a escola. 

Hoje, a despeito de estudos de diversas áreas – Psicologia, Sociologia, 

Pedagogia e outras – apontarem a complexidade dos sujeitos taxados governamentalmente 

como “pessoas com deficiência”, grande número de ações institucionais pensadas para 

essas pessoas parte justamente da compreensão da diferença como déficit, não raro tomado 

como sinônimo menos polido de diversidade. 

Skliar problematiza o conceito de deficiência e a relevância que ele tem no 

julgamento que se faz a respeito das pessoas que são marcadas por essa alcunha. Ele 

argumenta que duas coisas diferentes são a natureza biológica do déficit e as 

consequências sociais desse déficit. Parafraseando Mottez, o autor identifica a primeira 

como deficiência, e as segundas como discapacidade. Em suas palavras, 

a deficiência é uma manifestação biológica de um fato lesional concreto, 

medível e objetivável; mas a discapacidade não é uma resultante direta da 

deficiência, mas uma restrição no acesso a lugares e papeis sociais, que 

depende das medidas que cada sociedade implementa com respeito às 

pessoas que possuem uma deficiência. (SKLIAR, 1997, p. 118). 

 

Levando em conta o exposto, parece-nos claro que, no que diz respeito à 

educação e outras instâncias de atividade social, não é a deficiência que deve determinar a 

natureza das relações que se estabelecem, mas o objetivo de rechaçar oportunidades que 

tornem a discapacidade uma realidade. E isso não se faz mensurando o déficit auditivo, no 



caso do surdo, mas tomando esse sujeito a partir de todas as demais características que o 

definem. Porém, ao invés disso, conforme lamenta Skliar: 

é só a partir do tipo e grau de deficiência auditiva, e de algumas variáveis 

a ela relacionadas – como a idade do diagnóstico e do uso ou não de 

aparelhos para a surdez – e graças a um silogismo habitual, que se afirma 

que a criança sofrerá inevitavelmente consequências negativas no seu 

desenvolvimento. E parece não importar, por exemplo, se a criança surda 

vive numa sociedade periférica ou em uma sociedade central, se sua 

família é surda ou ouvinte, se em seu país existem medidas de prevenção 

primárias, secundárias e terciárias, se as instituições educativas a seu 

alcance promovem ou não as mesmas possibilidades pedagógicas que 

para os ouvintes, se os meios massivos de comunicação oferecem 

alternativas compensatórias para o acesso à informação, como, por 

exemplo, as legendas nos programas de televisão etc.; em síntese, essa 

criança surda, pelo fato de ser surda, estará, a priori, sempre condenada a 

padecer restrições. (SKLIAR, 1997, p. 118-119). 

 

No que tange a legislação brasileira isso é evidenciado pelo fato de que grande 

parte dos documentos atribuem o mérito da surdez em decibéis. Os critérios para 

participação de cotas e de recebimento de benefícios são um forte exemplo disso. A 

matrícula nas escolas regulares e o usufruto dos serviços prestados no AEE também 

solicitam as comprovações via laudo médico (inclusive nos CBRS). Seja no âmbito 

profissional, seja no âmbito educacional, é o laudo médico o primeiro critério para a 

seleção do candidato, e embora outros possam existir, não são colocados em aplicação sem 

que o sujeito tenha passado pelo crivo biológico, médico, clínico.  

Difícil negar que o laudo se relaciona diretamente com a representação do 

sujeito como doente, que necessita de cura, que não está/é saudável, que não tem condições 

plenas de realizar as mesmas atividades que os demais. No fim das contas, a discapacidade, 

que recruta a subjetividade na interpretação da diferença, demandadora do olhar sensível (o 

que é muito diferente de paternalista ou caridoso), passa ao largo das avaliações realizadas 

via laudo, objetivamente produzidos, respaldados por confiáveis evidências médicas, 

produzidos dentro da instância clínica, historicamente muito mais prestigiada e 

considerada mais promissora que a pedagógica.  

É evidente que o professor de surdos acaba tendo todos esses atravessamentos 

em sua prática, uma vez que atua sob a batuta dessas concepções que embasam a 

instituição em que atua. Isso se revelou nos dados de nossa pesquisa: a visão clínica do 



sujeito surdo nos Complexos suplanta suas qualidades culturais, linguísticas e identitárias 

diferenciadas.  

A percepção da surdez enquanto deficiência se assenta sobre a percepção do 

ouvinte como modelo biológico/anatômico, e, embora não se dê conta disso com 

facilidade, está impregnada nessa percepção forte ranço descarteano de compreensão do 

ser humano. Na realidade, muito mais do que se imagina, permanecem fortes na educação 

de surdos as marcas deixadas nos anos que sucederam o Congresso de Milão, pois, embora 

em alguns âmbitos, como o acadêmico, por exemplo, a leitura sobre a surdez tenha se 

modificado, o discurso médico permanece o mesmo, tanto no que tange o surdo – alguém 

que pode e deve ser curado para não ser um “párea social”
38

 – quanto no que tange a 

credibilidade da medicina – confiável por ser uma área de pesquisa que conta com recursos 

e tecnologia de ponta. 

A Política de Inclusão tem aberto brechas para que socialmente os sujeitos por 

ela atendidos sejam vistos como incapazes, de modo que as decisões a respeito de sua 

educação devem ser tomadas pelos sãos, pelos normais. Daí chocar o fato de a comunidade 

surda reivindicar escolas para si e ser interpretada como grupo a favor da exclusão social. 

Sá (201?, no prelo) faz uso do termo inclusivismo radical para alcunhar o 

modelo de inclusão atualmente empregado no Brasil, que desconsidera a opinião dos 

próprios sujeitos contemplados por essa perspectiva. Inclusivismo radical, nas palavras da 

autora é a “posição que insiste em querer determinar que a educação de surdos deve ser 

feita em escolas comuns para garantir a ‘inclusão’ numa ‘escola para TODOS.’” (SÁ, 

201?, p. 55, no prelo). 

Quanto à interpretação da atual política sobre a escolha da educação 

reivindicada pelo povo surdo, a mesma autora afirma que 

a chamada “inclusão” é tão atraente para alguns que, afirmar a 

importância de projetos pedagógicos específicos para algum grupo 

minoritário – como o grupo dos surdos congênitos que demandam uma 

língua gestuovisual – é quase um pecado, uma ofensa, um absurdo. 

Interpretam que aqueles que defendem um trabalho específico e baseado 

na diferença, estão a negar o movimento histórico que está impulsionando 
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as escolas a se prepararem para receber TODOS os alunos. Desejar retirar 

os surdos do grupo “TODOS” para ressaltar sua especificidade linguística 

e cultural, é tido como uma infâmia, uma obtusidade, um retrocesso. (SÁ, 

201?, p. 55, no prelo). 

 

O impacto do discurso inclusivista radical a respeito do posicionamento dos 

surdos sobre a sociedade como um todo é muito grande. A respeito disso, Oliveira explica 

que 

no embate em questão, um dos maiores problemas é que a população em 

geral identifica o discurso da inclusão do governo como sendo o mesmo 

discurso do surdo, uma vez que a Política de Inclusão é vista como 

projeto governamental a favor do grupo das pessoas com necessidades 

educacionais especiais, onde o surdo é enquadrado.  

Contudo, enquanto a fala e as ações do MEC sobre a educação inclusiva 

são tidas pela maioria como libertárias, rompedoras do paradigma 

historicamente excludente da Educação Especial, os surdos as têm como 

mantenedoras da ordem que os coloca em lugar de desvantagem em 

relação ao ouvinte, sobretudo dos pontos de vista linguístico e cultural. 

(OLIVEIRA, 201?, p. 107, no prelo).  

 

Em virtude da histórica incompatibilidade entre o discurso dos surdos e o da 

Educação Especial, existe a discussão sobre a pertinência de que a educação de surdos seja 

discutida fora do âmbito da Educação Especial. Uma das propostas é que, na SECADI, ela 

seja abordada junto à educação do campo, à educação indígena e outros temas afins que 

partem de uma concepção linguística e cultural do sujeito. 

Skliar (2010) elenca três motivos para a tensão e necessária ruptura entre 

educação de surdos e Educação Especial. O primeiro é a própria suspeita sobre a ideia de 

que a Educação Especial seja o âmbito obrigatório para a discussão da educação de surdos. 

O segundo é a errônea visão hegemônica da Educação Especial que coloca em relação de 

linearidade as chamadas “pessoas com deficiência”, quando, na realidade a relação entre 

eles é descontínua. A terceira é o fato de o surdo – assim como os demais grupos de 

pessoas contemplados pela Educação Especial – ser definido nela a partir da falta, e não de 

seus traços identitários, culturais, étnicos etc. 

Diante de todo o exposto, concluimos que ser professor dos CBRS não é 

sinônimo de ser professor de surdos, e nossos sujeitos, ainda que desconhecendo todo o 

panorama histórico e político aqui levantado, deixaram isso claro com base nas suas 

experiências profissionais. 



Considerando as reivindicações feitas pela comunidade surda brasileira, o 

passo inicial para que um professor seja considerado “professor de surdos” ou, em outras 

palavras, “professor bilíngue”, é ter domínio da Língua Brasileira de Sinais, o que não foi 

constatado em nenhum de nossos sujeitos. Ressalte-se que, o domínio da Libras, assim 

como o de qualquer língua, não é conquistado em disciplina de 60 horas, como tem sido 

proposto na maioria dos cursos de graduação, onde se consegue aprender noções da Língua 

de Sinais. 

Porém, ter conhecimento da Libras não é suficiente. Ter conhecimentos sobre o 

caráter visual do surdo e levar em conta os pressupostos de uma Pedagogia Surda, pautada 

na visão cultural e linguística do surdo, é imprescindível para o profissional atender às 

demandas do público em questão. Desse modo, a surdez deve se deslocar do lugar clínico 

para onde seja considerada marcador cultural de uma diferença. 

A criação e manutenção de escolas de/para surdos é essencial para que o 

alunado possa desenvolver sua primeira língua em contato com outros surdos 

sinalizadores, uma vez que, fora da escola, suas interações são, via de regra, realizadas 

com ouvintes. Nessa escola, todo o Projeto Político Pedagógico deve levar em conta as 

características do público surdo, bem como deslocar a Língua Portuguesa do núcleo para a 

periferia dos eventos escolares, devendo ocupar o papel de segunda língua na modalidade 

escrita na instrução dos estudantes. Além disso, o PPP deve prever a abordagem de 

conteúdos diretamente relacionados à Cultura Surda, como a própria Libras (que se torna, 

além de língua de instrução, objeto de estudo) e a Literatura Surda.  

A educação de surdos não se faz apenas com língua comum e técnicas 

adequadas. A nosso ver, as mudanças mais significativas que podem acontecer na 

educação de surdos no espaço em questão só acontecerão quando estes tiverem voz, 

quando tiverem suas questões sociais, políticas, culturais, econômicas levadas também em 

consideração. É claro que o meio para isso, no caso dos alunos surdos, é a Libras e as 

formas ensino que contemplem o caráter visual desses sujeitos. Porém, estar sensível às 

relações de poder que se estabelecem entre os diferentes em sala de aula e estar aberto à 

contestação dos posicionamentos tradicionais dentro da escola, é das maiores contribuições 

que os docentes podem dar à formação do aluno surdo. 

  



8 O CONJUNTO DA ÓPERA 

Neste trabalho nos propusemos a estudar o ser professor nos Complexos 

Bilíngues de Referência para Surdos de Natal. Para isso, tomamos relatos de experiência 

de onze professores que atuam nessas instituições para, identificando as relações dialógicas 

estabelecidas entre seus enunciados e outros, compreendermos os sentidos de ser professor 

nos CBRS. 

Nos relatos, identificamos três tópicos recorrentes, os quais foram formação, 

experiências, relações institucionais. Esses três temas se tornaram nossas categorias de 

análise definidas para atingirmos nosso objetivo geral. 

Atendendo a nossa primeira questão de pesquisa – O que dizem docentes a 

respeito do ser professor dos Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal? – 

realizamos a descrição dos relatos dos professores tomando por base as três categorias de 

análise. 

Em resposta à nossa segunda questão – Que sentidos sobre o ser professor dos 

Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal são construídos nas relações 

dialógicas estabelecidas entre as vozes dos professores mutuamente? – identificamos que, 

no âmbito da formação, a maior parte dos professores se considera incapacitada para 

trabalhar adequadamente com a clientela surdos. Dez dos onze professores afirmaram 

explicitamente que não foram capacitados para atuarem com esses alunos. Nenhum 

afirmou ter domínio da Libras ou de aspectos metodológicos visuais votados 

especificamente para esse alunado. No máximo, os docentes participaram de cursos de 

capacitação, em sua maioria lato sensu, cujo objetivo é abordar a inclusão educacional em 

consonância com a atual perspectiva de Educação Especial brasileira, a qual, conforme 

mostrado no capítulo anterior, não se coaduna àquilo que os movimentos surdos têm 

reivindicado. Os próprios professores reconhecem as vicissitudes desse tipo de formação, 

que geralmente tem curta duração e abordam superficialmente as questões a que se propõe. 

Sobre as experiências, a maior parte dos docentes identificam como 

problemática a forma como atuaram ao se depararem com alunos surdos. Os professores 

que já tiveram ou têm alunos surdos demonstraram que, quando não ignoraram a presença 

do aluno, atuaram de forma improvisada, de modo que mesmo a professora que mostrou 

maior domínio a respeito da educação de surdos apresentou-se reticente no relato. Na 



maior parte dos relatos ficou evidente a insatisfação dos próprios docentes sobre como 

agiram, bem como a constatação de que pouco contribuíram para a formação escolar dos 

alunos surdos.   

Sobre as relações institucionais, constatamos que a visão dos professores sobre 

os alunos surdos são marcadas pela questão clínica, que toma o ouvinte por padrão. Os 

profissionais especializados na área (professores/tradutores-intérpretes de Libras e 

professores/instrutores de Libras) foram mencionados pela maioria como sendo 

indispensáveis para suas aulas, pois, em sua ausência, pouco conseguiam fazer com os 

alunos surdos. Percebemos nisso a atribuição da responsabilidade pelo aluno surdo a esses 

profissionais por parte do professor. 

Em resposta à terceira questão – Que sentidos sobre o ser professor dos 

Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal são construídos nas relações 

dialógicas estabelecidas entre as vozes dos professores e outras vozes sociais? – 

identificamos que o professor se constitui entre o dever e o ser, isto é, entre o que se espera 

por parte da atual perspectiva de Educação Especial e a sua realidade junto aos alunos 

surdos.  

Os CBRS se propõem documentalmente a realizar um trabalho diferenciado 

com o aluno surdo, o que requer professores com perfil diferenciado na atuação. Todavia, 

os docentes que estão atuando ali não se veem como professores de surdos. Entre seus 

discursos, fica evidente o pensamento de que para ser professor de surdos é necessário o 

domínio da Língua de Sinais Brasileira e de métodos de ensino específicos para esse 

público. 

Porém, levando em conta o atual momento de contestações da comunidade 

surda a respeito do seu lugar nas relações de poder historicamente estabelecidas, 

acreditamos que ser professor solicita algo além, a sensibilidade para as questões do outro 

e o engajamento crítico no questionamento das posições institucionalmente estabelecidas, 

que corroboram a assimetria nas relações. 

Consideramos este um trabalho provisoriamente concluído, dando margem 

para outras investigações a respeito da educação de surdos, das dinâmicas institucionais em 

que esses sujeitos estão envolvidos, dos aspectos políticos e que envolve a sua educação, 

do currículo como instrumento de reposicionamentos na dinâmica escolar entre surdos e 



ouvintes entre outros. Os temas são muitos, e os desafios também. Que venham outros 

olhares, outras vozes, que possam, no diálogo, construir algo novo e significativo. 
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APÊNDICE A – Autorização de uso livre e consentido preenchido pelos sujeitos da 

pesquisa 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 

LINHA DE PESQUISA LINGUAGEM E PRÁTICAS SOCIAIS 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE USO LIVRE E CONSENTIDO 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

RG________________, CPF __________________, tendo recebido o esclarecimento 

quanto ao fato de não ser identificado (a) pelo nome e quanto a não receber nenhum tipo de 

recompensa, concordo em disponibilizar o texto do gênero relato de experiência por mim 

produzido, proposto e obtido por Laralis Nunes de Sousa Oliveira, contribuindo 

voluntariamente para a constituição do corpus de análise de sua pesquisa de mestrado, 

intitulada "Complexo Identidade: a constituição da identidade dos professores de Língua 

Portuguesa dos Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal". 

 

 

______________, _____ de ______________ de 2014. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura                                       

 

 



APÊNDICE B – Questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 

LINHA DE PESQUISA LINGUAGEM E PRÁTICAS SOCIAIS 

 

Dados sobre o sujeito da pesquisa 

 

DADOS PESSOAIS 

1 Nome completo: 

_________________________________________________________________________

__________________________________  

2 Data de nascimento______________________ 

3 Telefone: (        )_________________ 

4 E-mail:__________________________________ 

 

DADOS PROFISSIONAIS 

1 Atua em que escola? 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2 Atua desde quando como professor de Língua 

Portuguesa?______________________ 

3 Atua desde quando em escolas dos Complexos 

Bilíngues?________________________ 

4 Nesta escola, atua em turmas de que 

ano?_____________________________________ 



5 Desde que adentrou esta escola, teve turmas com alunos surdos? Quantos? 

_________________________________________________________________________ 

  

FORMAÇÃO: 

1 Cursou Graduação?: (   ) sim (   ) não    

Em caso positivo, qual o curso? 

________________________________________________ 

__________________________________  

Ano de conclusão:_________________________ 

 

2 Cursou Pós-Graduação?: (   ) sim (   ) não 

Em caso positivo, qual a área? 

_________________________________________________ 

__________________________________  

Ano de conclusão:_________________________ 

 

3 Teve disciplinas ou aulas sobre Educação de Surdos, Língua Brasileira de Sinais ou 

Ensino de Língua Portuguesa Escrita para Surdos em formação inicial e/ou 

continuada?:  (   ) sim (   ) não 

Em caso positivo, informe quando, onde e como aconteceu(ram). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Obrigada pela colaboração!  

 



 

APÊNDICE C – Proposta de escrita de relato de experiência para os sujeitos da pesquisa  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 

LINHA DE PESQUISA LINGUAGEM E PRÁTICAS SOCIAIS 

 

 

PROPOSTA 

 

Redija um relato de sua experiência como professor(a) de Língua Portuguesa em um dos 

Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal/RN (CBRS).  

 

Julgando pertinente, aborde os seguintes tópicos em seu texto:  

– Sua formação inicial e o preparo para atuar como professor de surdos;  

– Sua formação continuada;  

– Suas impressões e inquietações em sala de aula;  

– A(s) diferença(s) que você percebe entre ser professor dos CBRS e das escolas comuns.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



ANEXO A – Relato da professora Vera 

 

Meu nome é Vera sou professora de Língua Portuguesa há 25 anos e atualmente 

leciono na escola PCNSA. 

No momento não trabalho com alunos surdos, mas posso vir a trabalhar, visto que a 

escola é considerada bilíngue.  

Durante a minha formação na UFRN não fui preparada para trabalhar com alunos 

portadores de necessidades educacionais especiais, inclusive surdos.  

Enquanto lecionava em uma instituição privada (Casa Escola) participava de cursos 

e oficinas para trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais. Aprendi o 

Braille, por exemplo. 

Quando estou trabalhando com alunos especiais em sala gosto de estar ciente de 

suas necessidades para ajudá-los da melhor forma possível e orientar os colegas de sala. 

Fico bastante angustiada e me sentindo incapaz, quando não tenho as ferramentas e o 

conhecimento adequado para ajudar o meu aluno, inclusive para me comunicar com ele. 

Não percebo muitas diferenças entre ser professor dos CBRS e das escolas comuns. 

A não ser pela sala de atendimento especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B – Relato do professor Edson 

 

O ensino de Língua Portuguesa num complexo bilíngue é desafiante para 

qualquer professor, mas principalmente para aqueles, que é o meu caso, não dominam a 

Língua Brasileira de Sinais. O professor tem a sensação de impotência diante do fato e 

dirige suas aulas para os alunos considerados normais. Ignora os alunos que se comunicam 

apenas por meio de sinais, ficando eles, em sala de aula, como se não fossem ninguém. Foi 

assim que me senti e agi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C – Relato da professora Lígia 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA COMO PROFESSORA DE SURDOS 

Sou formada em Letras pela UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte), tendo concluído em 1980. Mesmo antes de formada, já ensinava em escolas 

públicas (ainda não havia concursos). Apesar da longa experiência como docente, em 

nenhum momento me senti preparada para trabalhar com alunos surdos. Comecei a 

trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais na COEDUC, escola 

cooperativa que, infelizmente, deixou de funcionar. Na época, fui professora de alunos 

com síndrome de down, paralisia cerebral e surdos. Na escola em que hoje atuo, ND, já 

tive aluno cego, na EJA, que transcrevia toda a nossa aula em braile. Com todos consegui 

(claro que com uma série de dificuldades) realizar atividades adaptadas (o aluno cego 

prescindia disso) que surtiam resultados, exceto com os surdos. Mesmo na cooperativa, 

havia uma barreira de comunicação. Os cursos que fizemos na época (todos os professores) 

eram no sentido de nos preparar para o emprego da Libras, mas sempre de curta duração. O 

mesmo na escola municipal. E às vezes havia um hiato entre a preparação e ter um aluno 

surdo naquele momento (alguns professores sim e outros não), fazendo com que não fosse 

possível gravar os sinais. O problema é mais complicado comigo, porque, realmente, tenho 

péssima memória. 

Agora me reportando ao presente, tenho um aluno surdo no sétimo ano. Havia 

uma professora tradutora quando iniciamos as aulas, mas que se afastou para uma pós-

graduação. Não foi substituída. Ela fazia atividades adaptadas a partir dos conteúdos 

abordados e ficava nos ensinando alguns sinais combinados, como a referência ao aluno e 

ao professor. A ausência da professora de Libras desmotivou o aluno, que tem faltado 

continuamente. E me deixou perdida, pois não sei mesmo como fazer para que as aulas 

sobre questões gramaticais ou gêneros textuais tenham sentido para ele. Assim, a inclusão 

me parece como algo que só existe no papel, porque de fato nós, professores, não estamos 

preparados para ensinar aos nossos surdos. Não é por falta de vontade, e sim por não 

sabermos como fazer. Há uma outra barreira muito significativa: os colegas de turma. 

Acho que devia existir uma mediação via psicólogos ou orientadores educacionais, os 

quais possuem conhecimentos específicos, para que os companheiros de escola também se 



envolvessem no processo de inclusão. Em relação ao aluno deste ano, apenas um colega 

revela respeito, acolhimento, vontade de ajudar. Os demais ignoram completamente, e não 

é por falta de estímulo (de minha parte) nesse sentido. Acho que não encontrei o caminho 

para fazê-los se envolver de forma solidária. Enfim, todos precisamos de ajuda para haver 

a inclusão (notadamente no que se refere aos surdos): o próprio aluno, os professores e os 

colegas de escola. 

 

Lígia – Professora de Língua Portuguesa da Escola Municipal ND – 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D – Relato da professora Magda 

 

Meu nome é: Magda, sou professora de língua portuguesa, com especialização 

em Língua Portuguesa, aspectos teóricos e práticos, pela UFRN. Leciono na Escola 

Municipal CSP. A referida escola, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação 

(SME), faz parte dos Complexos Bilíngues de Referência para Surdos de Natal (CBRS). 

Porém eu desconhecia tal especialidade, nesta instituição (pensei que seria devido ao 

pouco tempo que leciono nesta, mas perguntando a outros colegas que lecionam há mais 

tempo, na instituição, para minha surpresa, eles afirmaram que também desconheciam tal 

especialidade!). Nas turmas que eu leciono, 7º e 8º anos, nenhum aluno apresenta qualquer 

tipo de deficiência. Contudo fico admirada, como a SME atribui uma determinada 

especialidade, a esta escola, e os professores não são informados e nem capacitados para 

exercer tal função. Portanto não há nenhuma diferença entre lecionar nesta instituição ou 

qualquer outra, de ensino regular, da rede municipal de ensino do Natal.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO E – Relato da professora Neusa 

 

Sou formada em Letras – Língua Portuguesa, trabalho há 13 anos como 

professora, onze deles como professora de Português, mas há apenas dois anos trabalho 

com alunos com problemas auditivos. 

Infelizmente nenhum profissional de nossa escola ou da rede de ensino público, 

até onde sei, possui algum tipo de formação para melhor atender aos alunos surdos, seja 

por parte de sua formação acadêmica, seja por parte dos órgãos da educação aos quais 

somos subordinados. Esse despreparo de nossa parte nos angustia muito, pois percebemos 

que as escolas viram “depósitos” para alunos com surdez ou outras deficiências, sem que 

exista um trabalho que, de fato, oriente o professor ou profissionais da educação a melhor 

atender essa clientela como de fato merecem e precisam. 

Tenho duas alunas com problemas de surdez. Uma delas já consegue ler, se 

comunicar, pois o seu grau de surdez lhe permite e percebemos o empenho de sua família 

juntamente com a professora de libras, profissional contratada para atender a esses alunos 

em nossa escola, para o nosso alívio, confesso. A outra aluna é surda e muda, o que 

complica muito, pois sua surdez é total e ela ainda não se apropriou devidamente da 

linguagem de sinais, ela também é atendida pela professora de libras da nossa escola, pois 

nós, professores, não conseguimos fazer algum trabalho que, de fato, possa ser considerado 

vitorioso, pois a nossa comunicação e quase nula no que tange aos conteúdos. 

A profissional de libras da nossa escola é bastante competente, já fez conosco 

uma oficina de libras para que nós tivéssemos alguma idéia deste mundo, entretanto, 

percebemos que não é suficiente para uma escola que é considerada um complexo bilíngue, 

cabendo, portanto, à Secretaria de Educação trazer cursos de reciclagem permanentes para 

os profissionais de escolas com esse perfil, o que não acontece, infelizmente. 

Nossa escola é considerada um complexo bilíngue para que a inclusão 

aconteça, isso acontece por força das circunstâncias, obviamente, mas sabemos que o 

termo “Complexo Bilíngue” ainda não alcança o seu significado na prática, pois os órgãos 

da educação impõem a inclusão, mas não preparam todos os profissionais envolvidos para 



isso. Percebo, pois, que a política de inclusão no nosso estado é excludente, não o 

contrário! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO F – Relato da professora Niélia 

 

Relato de Experiência 

Graduada em Letras pela UFRN no ano de 1993, iniciei no ano seguinte 

minhas atividades docentes como professora de Inglês e Português das redes pública e 

privada da cidade do Natal. Durante a formação universitária, jamais recebi qualquer 

orientação pedagógica ou mesmo um curso de capacitação para trabalhar com estudantes 

portadores de deficiência auditiva. E, ao longo desse tempo até a presente data, continuei 

sem receber qualquer suporte didático-pedagógico que me preparasse a atuar como 

professora de surdos. Por isso mesmo, senti imensa dificuldade quando, há 7 anos atrás, 

por motivos pessoais, precisei solicitar minha remoção de uma escola localizada na zona 

norte para outra na zona sul da cidade, a qual é um dos poucos Complexos Bilíngues de 

Referência para Surdos que eu conheço: a Escola Municipal CSP, visto que, pela primeira 

vez, me deparei com o grande desafio de ensinar português e inglês para adolescentes 

surdos, sem saber como o faria. Então, tive de recorrer à memória de uma experiência 

pessoal vivenciada com um amigo surdo (também professor) da cidade de Florânia/RN 

para poder me comunicar de alguma forma com esses alunos.  

No turno matutino, há cinco anos, tive a pior experiência: dei quase um 

bimestre de aulas a um aluno surdo sem saber de sua necessidade especial. Como ele não 

falava nada, só ria e balançava a cabeça e respondia à chamada de mão levantada, imaginei 

que se tratava apenas de um menino tímido e que, com os dias, ele passaria a participar das 

leituras, entre outras atividades de sala de aula. Afinal, estávamos no início do ano letivo e 

é natural que alguns alunos levem um tempo para se ambientar e familiarizar-se com a 

turma. Foi quando um dia um funcionário da secretaria da escola pede-me licença para 

retirar um aluno da sala porque, a partir do dia seguinte, ele teria de assistir às aulas no 

turno vespertino porque havia chegado uma professora bilíngue de surdos à escola. Tive 

uma grande surpresa, pois não sabia que havia alguém com essa necessidade na turma! 

Simplesmente não fui avisada... 

Há três anos, porém, tive melhor experiência: fui trabalhar com carga 

suplementar no turno vespertino e lecionei Língua Inglesa para uma turma onde havia um 



aluno e uma aluna surdos matriculados. Como o grau de surdez de ambos não era de 100%, 

consegui trabalhar bem com eles, lançando mão de meus poucos conhecimentos da 

linguagem gestual e da LIBRAS, além do apoio e orientação que recebi da professora 

bilíngue.  

Hoje estou convicta de que, ensinar numa escola CBRS, exige de nós, 

professores, maiores conhecimentos nessa área, conhecimentos esses que podem ser 

adquiridos num curso de capacitação para atuarmos com segurança em sala de aula no 

ensino a alunos surdos, já que a Instituição possui essa denominação que a diferencia das 

escolas comuns. É imprescindível também que a coordenação escolar trabalhe conosco, 

durante o tempo destinado ao planejamento, questões relacionadas ao ensino de surdos, tais 

como: a metodologia adotada; como fazer uso da comunicação não verbal; o 

desenvolvimento de atividades coletivas entre todos (surdos e não surdos); o material 

didático específico a ser utilizado e a elaboração de avaliações a ser aplicadas a esse grupo, 

a fim de realizarmos um trabalho de qualidade que promova a integração e a verdadeira 

inclusão socioeducativa. 

Atenciosamente, 

Niélia 

Professora de Língua Portuguesa 

E. M. CSP 

 

  

 

 

 

  



ANEXO G – Relato da professora Betânia 

 

Sou professora de Língua Portuguesa, formada pela Universidade Potiguar, em 

um projeto para professores com o magistério no ensino médio. Após a formação em 

Letras, aprimorei meus estudos com uma pós-graduação em Ensino Aprendizagem de 

Língua Portuguesa, aspectos teóricos e práticos; esta na Universidade Federal. 

Ao concluir minha formação, iniciei com as aulas e, daí, começaram as        

inquietações; como ministrar conteúdos significativos para os alunos? Como agir diante da 

possibilidade de lidar com alunos surdos? E quando me dei conta, já estava              

acontecendo o que tanto temia, não sabia o que fazer, pois não tive formação para tanto. 

Iniciamos o ano letivo de 2012, e logo no primeiro dia de aula fui apresentada à 

aluna surda, de nome Gabriela. A secretaria de educação disponibilizava uma           

interprete, não havia com que me preocupar, mas e na falta dela? Quando acontecia,     

tentava falar bem devagar, de frente para ela, e dessa forma pudesse ler meus lábios,      

contudo a inquietação se mantinha, como ocorre até os dias atuais. Penso que os            

governos deveriam incentivar os professores que mostrassem interesse para a formação no 

ensino da Libras, por achar assim ser mais tranquila e proveitosa para ambos, essa     

convivência em sala de aula com os deficientes auditivos. Em se tratando de outras        

escolas comuns, desconheço a realidade, por me manter na mesma escola desde que     

comecei a lecionar no Município de Natal. Desde já, agradeço a oportunidade de ajudar na 

pesquisa para um trabalho acadêmico. 

                                                       Att, profa. Betânia. 

  

 

 

  



ANEXO H – Relato da professora Gisele 

 

Não tenho nenhuma formação para atuar como professora de surdos. Portanto 

sinto-me impotente diante de tal situação, em não poder fazer com que o aluno portador de 

tal deficiência tenha uma aprendizagem satisfatória. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO I – Relato da professora Makilei 

 

No ano de 2003 terminei o curso de Letras Língua Portuguesa, no entanto só 

comecei a dar aulas em 2004, na CN, quando fui nomeada professora do município de 

Natal. No início não dei aulas a alunos surdos, isto ocorreu apenas em 2010. Lembro-me 

que fiquei muito receosa, visto que não tinha nenhum tipo de preparo para ensinar língua 

Portuguesa a meus alunos. Desconhecia totalmente o “mundo” dos surdos e sua linguagem. 

Questionamentos como: como ensinar a alunos que falam uma língua que desconheço? 

Como trabalhar conceitos de Língua Portuguesa com esses alunos? Como interagir com 

eles? E tantas outras perguntas que vinham à cabeça sem nenhuma resposta. 

Nesta época dava aulas para duas alunas surdas, sendo que uma delas 

conseguia ler os lábios, passando o que eu falava para a outra colega de sala. No mesmo 

ano a professora de Libras, Sueli, veio me auxiliar nas aulas. Com ela pude trocar 

informações e com isso me senti mais “amparada”. Esta passou a dar aulas de Libras numa 

formação continuada na escola, passei então a adquirir um pouco de conhecimento nesta 

área. Em sala de aula tentava colocar em prática tudo que aprendia nesses dias de 

formação. Foi um ano de muito esforço e também aprendizado. A partir daí tive a sorte de 

todos os anos dar aulas em turmas com alunos surdos. A palavra medo transformou-se em 

outra palavra: curiosidade. E foi nessas trocas de conhecimento com a professora Sueli que 

pude buscar as respostas para tantas perguntas que vinham à minha cabeça todos os dias. 

Lembro que neste ano fiz um curso sobre mapas mentais e adaptei essa teoria para minhas 

aulas, os mapas continham conceitos e desenhos dos assuntos abordados em sala, 

criávamos estórias. Foi então que percebi que os alunos conseguiam aprender os assuntos a 

partir desses mapas, passando a me sentir um pouco mais segura como professora bilíngue. 

Comecei a ver um caminho. 

Com o passar do tempo, chegaram à escola, no turno vespertino, as professoras 

Débora e Maria, e o conceito de uma sala multifuncional voltado para alunos com 

necessidades especiais, assim como o conceito de uma escola bilíngue passaram a ser 

amadurecidos. 



As formações continuaram e o apoio que eu recebia de Sueli, também passei a 

receber dessas professoras. 

Com relação às formações, estas ainda acontecem a cada quinze dias. 

Como já falei, em relação ao conhecimento que eu tinha em 2010, aprendi 

muito. 

As professoras de Libras fazem milagres em uma hora e trinta minutos de 

formação. É muito difícil alguém passar tantas informações em tão pouco tempo. Neste 

ponto vejo problemas relacionados à falta de incentivos financeiros para a realização deste 

curso. Essas professoras dão aula sem nenhum material de apoio como livros, apostilas, ou 

até mesmo pequenos textos. Observamos que em qualquer curso de línguas exige-se um 

material para que o aluno possa exercitar o que aprendeu em casa. É muito difícil tanto 

para o professor quanto para o aluno contar apenas com um quadro e um lápis. Enfatizo 

isto, uma vez que sinto a necessidade de um material de apoio para exercitar o que aprendo 

no curso. Acontece que, por não fazer este exercício, esqueço muito conteúdo que foi dado. 

Acho que esses são pontos que deveriam ser discutidos e amadurecidos. Aprender na 

prática não é fácil, as professoras da sala multifuncional dão suporte, entretanto tenho 

consciência que hoje sei muito pouco e preciso aprender mais. Várias dúvidas e perguntas 

me acompanham diariamente no trabalho que desenvolvo em sala de aula com os alunos 

surdos. 

Assim, termino ressaltando que estou fazendo um relato apenas da minha 

experiência nesta escola, visto que nunca trabalhei em outra. 

 

 

 

  



ANEXO J – Relato da professora Ana Maria 

 

Professora: Ana Maria 

Texto sobre educação inclusiva 

                                       

Sendo a favor da educação inclusiva, visto que, tive dois irmãos especiais. 

Hoje tenho só uma irmã, o outro já morreu e isto foi um problema, para os meus pais, 

muito grande e o tratamento muito caro no tempo.  

Hoje, vejo os problemas de sala de aula com alunos especiais como um avanço 

da sociedade depois de tantas lutas dos pais com seus filhos para ajudá-los na convivência 

com os outros colegas a fim de seus filhos terem uma vida escolar normal. 

Compreendo a importância fundamental de todo ser de socializar-se 

principalmente os seres humanos. E a escola não pode ser indiferente a isto. Todos nós 

somos diferentes, temos comportamentos condicionados, nos ajustamos com o meio, com 

o outro ou os outros. 

Na universidade, independente de está sendo preparada para ser uma futura 

professora, pois me formei em licenciatura em língua portuguesa e literatura brasileira, não 

houve no tempo disciplina sobre este assunto que propusesse me preparar para lidar com 

alunos com necessidades especiais. Contudo, já como professora do Estado do Rio Grande 

do Norte, eu participei de vários cursos de formação continuada, e, ainda me foi oferecido 

várias matérias informativas sobre o tema, educação inclusiva. Nestes cursos de 

capacitação continuada, ministrados por bons professores, tive com meus colegas de 

profissão a oportunidade de me aprofundar sobre o tema.  

Depois, por me mesma busquei especializar- me ainda mais, e formei-me em 

psicopedagoga, algo que compreendo que foi necessário para melhor atender as 

necessidades dos meus alunos em sala de aula. Fato que me deixa mais calma diante de 

todos os alunos ditos “normais” que muitas vezes são tão impossíveis, quanto os alunos 



diagnosticados “especiais” por isso hoje entendo que somos iguais, dentro das nossas 

diferenças.  

Assim, tenho a seguinte conclusão: os professores não têm que fazer todas as 

especializações possíveis ou impossíveis para ser professor, basta, apenas sê-lo, pois o 

importante é ajustar os alunos, envolvê-los a cumplicidade em sala de aula e ele(s), os 

alunos com casos especiais não se sentiram sozinhos, isto é, isolados. 

Por fim, os alunos especiais precisam serem assistidos em outro ambiente, não 

em sala de aula, sala de aula é para eles se sentirem alunos como os outros, ditos 

“normais”, vivendo e procurando entender e resolver as questões diárias das disciplinas 

escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO L – Relato da professora Samantha 

 

Atualmente estou trabalhando nesta instituição de ensino há pouco tempo, até 

aqui não tive a oportunidade de trabalhar com alunos surdos, mas estou sempre na 

expectativa, pois sei que isso poderá vir a acontecer; e para que isso aconteça, eu espero 

que a Secretaria de Educação ofereça cursos de aperfeiçoamento, porque nunca trabalhei 

com essa clientela de aluno, no entanto, preciso adquirir novos conhecimentos para 

desempenhar um bom trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


