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RESUMO 
 
A partir dos anos de 1990 tivemos a inserção de alunos surdos no ensino regular, 
devido adoção de políticas educacionais inclusivas. Pesquisas mostram que os 
professores estão despreparados para efetivar a inclusão desses alunos. Além 
disso, esse processo vem enfrentando resistência por parte da própria comunidade 
surda. Considerando este contexto, a presente pesquisa teve como objetivo 
investigar  a percepção dos professores das instituições de ensino superior da região 
Norte do Estado do Paraná que ministram a disciplina de Libras em relação à 
inclusão do aluno surdo no ensino regular e as possíveis contribuições da referida 
disciplina para isso. A coleta dos dados ocorreu por meio da aplicação de um 
questionário junto a nove professores que ministram a disciplina de Libras na 
referida região. Os resultados mostraram que um dos participantes é contrário ao 
processo de inclusão de alunos surdos, e avalia que a disciplina contribui para que 
os professores conheçam a Libras. Um dos participantes é a favor da inclusão dos 
alunos surdos e considera que a disciplina contribui para que tenhamos uma 
sociedade menos preconceituosa e que a Língua de Sinais seja apreciada pela sua 
riqueza de recursos lingüísticos. Os demais participantes consideraram alguns 
aspectos positivos, bem como as dificuldades que ocorrem no processo de inclusão 
de alunos surdos. Por meio dessa pesquisa identificamos que a disciplina de Libras 
pode oferecer contribuições para o referido processo, mas não é suficiente. A 
disciplina contribui para o conhecimento das especificidades dos alunos surdos e de 
aspectos básicos da Libras. 
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ABSTRACT 
 
From the year 1990 we had the inclusion of deaf students in regular education 
because of the adoption of inclusive educational policies. Researches show that 
teachers are unprepared in relation to the inclusion of these students. Moreover, this 
process has faced resistance from the deaf community itself. Considering this context 
the present study aims to investigate what is the perception of teachers in public 
institutions of higher education in the Northern region of Paraná which teach the 
LIBRAS course concerning to the inclusion of deaf students in regular elementary 
education and the possible contributions of the discipline for it. Data collection 
occurred through the application of a survey applied to nine teachers who teach the 
LIBRAS course in that region. The results showed that one of the participants are 
contrary to the inclusion of deaf students and evaluate the discipline, which helps 
teachers know LIBRAS. One of the participants favors the inclusion of deaf students 
and considered that the discipline helps us to have a less biased society and that 
sign language be appreciated by its wealth of language resourses. The remaining 
participants found some positive aspects as well as the difficulties that occur in the 
process of inclusion of deaf students. Through this research identified that discipline 
LIBRAS can offer contributions to that process, but it is not enough. This course 
contributes to the knowledge of the specifics of deaf students and basic aspects of 
LIBRAS. 
 
Key words: Deafness, inclusion, teach LIBRAS. 
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INTRODUÇÃO  

 

A área da Educação Especial aborda um tema que me desperta muito 

interesse: a Educação de alunos surdos. A minha relação com a área aconteceu 

pelo contato que tive com uma pessoa surda, o que me deixou inquieta para saber 

mais sobre o assunto. Este contato despertou meu interesse em aprender a língua 

que utilizam e compreender a forma que percebem o mundo.  

 Esta experiência somada a minha vivência como aluna bolsista de 

Iniciação Cientifica junto aos projetos: “Análise dos currículos dos cursos de 

Pedagogia  das universidades públicas dos Estados do Paraná e de São Paulo, em 

relação à formação para inclusão e/ou atuação  junto a alunos com necessidades  

especiais antes e após as diretrizes curriculares de 2006.”,  e “As possibilidades de 

construção de Práticas Inclusivas em um Colégio de Aplicação: Uma Pesquisa 

Colaborativa”, coordenado pela Professora Doutora Célia Regina Vitaliano, me 

proporcionou várias trocas de experiências, que aconteceram no grupo de pesquisa: 

Educação para Inclusão, as quais fortaleceram o vínculo com os pesquisadores da 

área, que possuem um vasto conhecimento no tema, que complementa e satisfaz 

muitas de minhas dúvidas e, possibilitou a execução e conclusão da presente 

pesquisa. 

Considerando meu interesse em pesquisar esse assunto, juntamente 

com as discussões desenvolvidas nos referidos projetos, organizei os objetivos do 

presente estudo que consistiu em: identificar as percepções dos professores que 

ministram a disciplina de Libras em relação à inclusão de aluno surdo no ensino 

regular, bem como analisar quais as contribuições que a disciplina de Libras 

apresenta para formação dos futuros professores a este respeito. 

Esta proposta de pesquisa partiu da percepção de que a disciplina de 

Libras tem a função de favorecer a formação do professor com vistas à inclusão de 

alunos com surdez, conforme análises de Vitaliano, Dall’ Acqua, Brochado (2010).  

Por fim, minha pesquisa vem com intuito de contribuir com a formação 

dos futuros professores que vão estar em sala de aula e poderão se deparar com a 

situação de incluir o aluno surdo na classe comum, assim a pesquisa tem, também 
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como propósito identificar possíveis sugestões com vista à aprimorar o processo de 

formação dos professores para atuar junto à inclusão de alunos surdos. 

Para tanto, apresentaremos a seguir análises teóricas a respeito dos 

temas centrais deste estudo que são: O processo de inclusão de alunos surdos, 

identidade e cultura surda e análise sobre a Disciplina de Libras. 

 

1.1 Objetivos 

 

Objetivo Geral:  

Analisar a percepção de professores que ministram a disciplina de 

Libras nas IES da Região norte do Paraná em relação ao processo de inclusão de 

alunos surdos e as contribuições para formação dos graduandos em relação a esta 

questão. 

 

Objetivos Específicos: 

1)Identificar a posição dos professores frente ao processo de inclusão de alunos 

surdos. 

2) Identificar as condições que os professores da disciplina de Libras consideram 

necessárias para inclusão de alunos surdos. 

3) Conhecer como os professores que ministram a disciplina de Libras 

compreendem o processo de formação dos professores para inclusão de alunos 

surdos. 

4) Identificar os conteúdos trabalhados na disciplina de Libras. 

5) Identificar as contribuições da disciplina de Libras no processo de formação 

de professores na perspectiva dos professores que ministram tal disciplina. 

6) Levantar sugestões junto aos professores que ministram a disciplina de Libras 

para aprimorar o processo de formação dos professores para inclusão de alunos 

surdos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Processo de Inclusão de Alunos Surdos 

 

O processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais (NEE) no país vem sendo encaminhado, principalmente a partir da 

publicação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação em 1996, que propõe: 

 
Art. 58. Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta 
Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais. (BRASIL, 1996) 

A inclusão dos alunos com NEE no ensino regular requer uma reforma 

geral em todo sistema de ensino. Um dos aspectos centrais nesse processo é a 

postura do professor, segundo Monteiro e Manzini (2008, p.3). 

“Se tratando da temática inclusão de alunos com deficiência em 
salas de aulas de ensino regular, as atitudes do professor em relação 
ao ensino desse aluno estariam diretamente ligadas ao seu conceito 
de inclusão.” (MONTEIRO, MANZINI, 2008, p.3)  

Considerando as especificidades do processo de inclusão dos alunos 

surdos, a seguir apresentamos algumas análises sobre tal processo. 

A educação tem-se preocupado com o processo de inclusão, mas esta 

proposta ainda encontra lacunas e necessita reformas. Como completa Vitaliano, 

Dall´Acqua e Brochado, (2010, p.4). 

O processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais 
especiais no ensino regular exige uma reforma geral na organização 
dos sistemas de ensino, em especial para o atendimento dos alunos 
surdos emerge a necessidade dos professores dominarem 
minimamente a Libras.  

Para Machado e Lopes (2010), a educação inclusiva se constitui num 

espaço de intenso conflito, porque se desafiam as Instituições, os sistemas, que não 

possuem condições suficientes para suprir a demanda dos alunos com NEE. Em se 

tratando do processo de inclusão de alunos surdos temos a exigência de domínio da 

Libras pela comunidade escolar, associada à presença de intérpretes, de recursos 

imagéticos,  entre outros recursos e adaptações.  
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A lógica é contrária, pois “as políticas públicas para a educação de 

surdos estão voltadas para a garantia de acesso e permanência do aluno surdo 

dentro das escolas regulares de ensino” (MACHADO; LOPES, 2010, p.2), isto é, a 

legislação prevê o acesso do aluno surdo no ensino regular, mas o que percebemos 

é que muitas vezes não garante as condições adequadas que atendam as suas 

NEE. Além disso, os surdos priorizam a “questão da língua de sinais brasileira e a 

importância da convivência com os pares surdos no contexto da educação regular” 

(QUADROS, 2005, p.4), assim a comunidade surda luta para que seus direitos 

linguísticos sejam reconhecidos, pois a questão não é apenas inserir este aluno no 

ensino regular, e sim reconhecer suas especificidades.  

Uma possibilidade de escola regular inclusiva é a criação de escolas 

polos, onde os alunos surdos poderão conviver com seus pares, e toda a 

comunidade escolar terá o movimento de aprender Libras, desde a zeladora até a 

coordenação da escola.  

Como podemos observar na pesquisa de Meserlian (2009), que 

desenvolveu seu estudo numa escola regular com a proposta de inclusão do aluno 

surdo, e teve em sua proposta o movimento de toda comunidade escolar para 

aprender a Libras. 

 
Com a capacitação de seus funcionários e professores vimos que 
toda comunidade interna da Escola vem se preparando para 
desenvolver uma comunicação satisfatória com os alunos surdos, 
objetivando que estes tenham a experiência real de uma educação 

bilíngüe. (MESERLIAN, 2009, p.70) 

 
 

Damázio (2007) acrescenta outros aspectos importantes para o 

processo de inclusão dos alunos surdos: 

 

A inclusão de pessoas com surdez na escola comum requer que se 
busquem meios para beneficiar sua participação e aprendizagem 
tanto na sala de aula como no Atendimento Educacional 
Especializado. (...) Assim, a escola comum precisa implementar 
ações que tenham sentido para os alunos em geral e que esse 
sentido possa ser compartilhado com os alunos com surdez. Mais do 
que a utilização de uma língua, os alunos com surdez precisam de 
ambientes educacionais estimuladores, que desafiem o pensamento, 

explorem suas capacidades, em todos os sentidos (DAMÁZIO, 
2007, p.14).  
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Para Martins (2008, p.203) “há caminhos a serem percorridos”. A 

escola bilíngüe para os surdos é um dos objetivos a alcançar, pois assim com o 

reconhecimento e circulação da Libras, teríamos  uma maior representatividade da 

comunidade surda. Considerando que a proposta bilíngue de educação para alunos 

surdos consiste nas “capacidades dos sujeitos de adquirir/aprender duas ou mais 

linguagens. [...] entre a linguagem oral e a linguagem de sinais — ou entre a 

linguagem de sinais e a linguagem escrita”. (SKLIAR, 1998, p.54) 

A inclusão do aluno surdo na escola regular deve garantir igualdades 

de direitos, “oportunidade de realizar com maior autonomia seus projetos, afirmando 

sua identidade cultural e promovendo o desenvolvimento social” (GUARINELLO, et 

al, 2006).  

A mesma pesquisadora constata que: 

A inclusão do aluno surdo no ensino regular, [...] evidencia que as 
principais dificuldades citadas ora relacionam-se aos próprios 
professores - à falta de conhecimento acerca da surdez, à dificuldade 
de interação com o surdo, ao desconhecimento de LIBRAS -, ora aos 
sujeitos surdos – a própria surdez e a dificuldade de compreensão 
que tais sujeitos apresentam na ótica dos professores 
(GUARINELLO, et al, 2006). 

 
Há necessidade de melhorar a formação dos professores 

principalmente em relação aos novos desafios da educação, que necessita de 

profissionais qualificados para a inclusão. Segundo Vitaliano (2009, p. 2): 

(...) é unânime a constatação de que os professores atuantes em 
todos os níveis de ensino não estão preparados para incluir alunos 
com NEE, bem como os cursos de formação de professores, em sua 
maioria, ainda não estão propiciando formação adequada. Aliás, 
muitos ainda não dispõem de disciplinas que abordem tal questão.  

 

 Como comenta Guarinello (2006), para os professores “[...] o intérprete 

parece significar algo miraculoso e capaz de promover aos alunos surdos uma 

aprendizagem efetiva”, mas não basta a presença do intérprete, é necessário que o 

professor em sala de aula, desenvolva procedimentos pedagógicos que possibilitem 

a aprendizagem e participação dos alunos surdos. 

A inclusão de surdos no ensino regular significa mais do que apenas 
criar vagas e proporcionar recursos materiais, requer uma escola e 
uma sociedade inclusivas, que assegurem igualdade de 
oportunidades a todos os alunos, contando com professores 
capacitados e compromissados com a educação de todos. 
(GUARINELLO, et al. 2006) 
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De acordo com Vitaliano e Manzini (2010), a formação de professores 

para a inclusão depende de procedimentos mais amplos, requer uma reformulação 

do processo ensino aprendizagem que acontece no próprio curso de licenciatura. 

Além disso, devem ser consideradas as novas tendências educacionais, com a 

proposta de professores mais reflexivos, conteúdos mais recentes, uma formação 

global que não se restringe a dependência exclusiva de conhecimentos sobre 

Educação Especial.  

Ao observar que a literatura da área especializada referente à surdez 

valoriza a importância da identidade e da cultura surda para os surdos, a seguir 

apresentamos análises sobre esses temas. 

 

2.2 Identidade e Cultura Surda 

 

A maioria dos estudos tem como base a ideia de que a identidade 
surda está relacionada a uma questão de uso da língua. (...) A 
aquisição de uma língua, e de todos os mecanismos afeitos a ela, faz 
com que se credite à língua de sinais a capacidade de ser a única 
capaz de oferecer uma identidade ao surdo. (SANTANA, BERGAMO, 
2005, p.567)  

 

Os mesmos autores comentam que a identidade se configura por uma 

construção permanentemente reestruturada, que está em movimento, que busca 

tanto identificar especificidades identificatórias entre o próprio sujeito e o outro como 

adquirir o reconhecimento dos que fazem parte do grupo social a qual pertence. 

“Seria, portanto, nessa relação, no tempo e no espaço, com diferentes outros que o 

sujeito se construiria. É, com isso, nas práticas discursivas que o sujeito emerge e é 

revelado.” (p.568). Os autores, ainda ressaltam a ideia que: 

[...] a constituição da identidade pelo surdo não está 
necessariamente relacionada à língua de sinais, mas sim à presença 
de uma língua que lhes dê a possibilidade de constituir-se no mundo 
como “falante”, ou seja, à constituição de sua própria subjetividade 
pela linguagem e às implicações dessa “constituição” nas suas 
relações sociais (SANTANA, BERGAMO, 2005, p.570). 

  
De acordo com Ferreira (2004, p.280) o conceito de cultura é o, “(...) 

Complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições, das 

manifestações artísticas, intelectuais, etc., transmitidos coletivamente, e típicos de 

uma sociedade.” 
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Enquanto que para Santana e Bergamo (2005): 

A cultura não é apenas um complexo de padrões concretos de 
comportamento, costumes, usos, tradições, feixes de hábitos, é 
também um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, 
regras e instruções para governar o comportamento (SANTANA, 
BERGAMO, 2005, p.573) 

 

Considerando esses conceitos, na área da surdez, cultura está 

entrelaçada à língua (de sinais):  

[...] às estratégias sociais e aos mecanismos compensatórios que os 
surdos realizam para agir no/sobre o mundo, a língua é, neste 
sentido, um instrumento que serve à linguagem para criar, simbolizar 
e fazer circular sentido, é um processo permanente de interação 
social” (SANTANA, BERGAMO. 2005, p. 572). 
 

Tendo em vista a importância da Libras para os surdos tivemos 

medidas legais que têm contribuído para divulgar essa língua, especialmente na 

formação de professores, a seguir analisamos esta questão. 

 

2.3 Análise Sobre a Disciplina de Libras 

 

Considerando a Lei nº 10.436 de 2002, art. 4º, que estabelece a 

obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de Licenciatura: 

O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 
municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos 
de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 
Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais – Libras, como parte integrante dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs, conforme legislação vigente 
(BRASIL, 2002). 

Podemos reconhecer esta legislação como uma conquista para 

comunidade surda, mas este documento não retrata de forma clara seus objetivos, e 

o Decreto 5.626, vem para fortalecer ainda mais a legislação, com o objetivo de 

conhecer a singularidade linguística, como pode ser visualizado no Art. 3o do referido 

Decreto: 

A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, 
em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de 
instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de 
ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. (BRASIL, 2005)  
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Martins (2008) comenta que tais legislações têm como principal efeito a 

divulgação da Libras na academia:  

 

[...] o Decreto 5.626/06, regulamentador da Lei 10.436/02 é, sem 
sombra de dúvidas, uma conquista política de extrema relevância 
para a comunidade surda. Que através dele, ações estão sendo 
reivindicadas, a língua de sinais tem ganhado maior visibilidade e os 
surdos têm maior acesso hoje à academia e ao intérprete de língua 

de sinais (MARTINS, 2008, p.202).  
 

 
A proposta da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura, “tem o 

objetivo de oferecer conhecimentos básicos da Libras, além de sinais específicos em 

qualquer área.”(MACHADO, LOPES, 2010, p.37) 

A disciplina também contempla a desconstrução de mitos e 
estereotipo em relação ao surdo e a língua de sinais. Os alunos terão 
oportunidade de refletir sobre os olhares sobre os surdos e de assim 
construir uma nova experiência surda. [...] discussões sobre a 
presença do intérprete de língua de sinais na sala de aula, os limites 
de sua atuação e a função do professor. (MACHADO, LOPES, 2010, 
p.37) 

 

Este estudo parte do pressuposto de que a inserção da disciplina de 

Libras nos currículos dos cursos de formação de professores contribuí para 

favorecer o processo de inclusão dos alunos surdos. Os procedimentos 

desenvolvidos nesta pesquisa tiveram o objetivo de identificar se este pressuposto é 

verdadeiro no processo de implantação de tal disciplina. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa  

 

Considerando os objetivos propostos acima, esta pesquisa se constitui 

em um Estudo de caso que de acordo com Duarte (2008, p.117) “contribui, de forma 

inigualável, para a compreensão que temos de fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos”. O mesmo autor comenta:  

[...] face às perguntas de pesquisa, o importante numa seleção de 
casos a estudar de entre os possíveis é, tendo em conta as 
características do universo, escolher casos que possam ajudar na 
procura de respostas aos problemas em estudo [...] (DUARTE, 2008, 
p. 121) 

 

3.2 Participantes 

 

 Participaram deste estudo nove professores que ministram a disciplina 

de Libras, nos cursos de Licenciatura das instituições de Ensino Superior (IES) da 

região Norte do Paraná.  

A seguir apresentamos o quadro 1 que descreve as principais 

características dos participantes. 

 

Participantes Idade  Formação Experiência 
Profissional/Com alunos 
surdos 

Surdo/Oralizado/ 
Incidência da 
surdez 

P1 40 Letras-Libras Professor do 1°, 2° e 3° grau 
2 anos/ 2 anos 

Sim/ Oralizado/ 
Primeiros anos 

P2  
46 

Graduação: Pedagogia; 
Letras-Libras. 
Especialização: 
Psicopedagogia 

Professor do 1°, 2° e 3° grau 
28 anos/ 17 anos  

Sim/ oralizado/ 
Primeiros anos 

P3  
 
_____ 

Graduação: Pedagogia                                      
Especialização:Educação 
Especial e Psicopedagogia 
Mestrado em Educação 

Professor do 1°, 2° e 3° grau 
7 anos/ Sim 5 anos  

 
 
_____ 

P4 26 Graduação: Pedagogia LP. 
Especialização: Educação 
Bilíngüe para Surdos e 
LIBRAS, Formação de 
Intérpretes. 

Professor 2° e 3° grau 4 anos/ 
Sim 4 anos 

_____ 

P5 53 Graduação: arquitetura e 
urbanismo; programa 
especial em formação 

Professor universitário 3 
anos/ Sim 5 anos 

Sim/ 
Oralizado/Primeiros 
anos  
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Participantes Idade  Formação Experiência 
Profissional/Com alunos 
surdos 

Surdo/Oralizado/ 
Incidência da 
surdez 

pedagógica de 
Letras/Língua Portuguesa. 
Especialização: 
Metodologia da Ação 
Docente; Bilingüísmo – 
Educação para Surdos: 
LIBRAS/Língua Portuguesa. 

P6 32 Graduação: Licenciatura 
Plena em Pedagogia. 
Mestrado. Doutorado 

Professor 1° e 3° grau 5 anos/ 
Sim 5 anos 

 
_____ 

P7 23 Graduação: Matemática          
Especialização: Educação 
Especial: LIBRAS 

2° e 3° grau 3 anos/ Sim 3 
anos 

Sim/ Não 
Oralizado/ 
Nascença 

P8 32 Graduação:     
Fonoaudiologia                        
Especialização: Educação 
Bilíngüe para surdos- 
LIBRAS/Língua Portuguesa 

3° grau 3 anos /Sim 15 anos  
 
___ 

P9 47 Licenciatura: Letras Anglo                       
Especialização: Educação 
Especial / Surdez – LIBRAS 
/ Neuropedagogia / 
Psicopedagogia Clínica e 
Institucional / Mestranda 

1° 2° e 3° grau 20 anos  
     ____ 

Quadro 1: Descrição das características dos participantes da pesquisa. 

 

O quadro 2 apresenta características a respeito da formação dos 

participantes em relação a educação especial. 

 

Participantes A disciplina de Libras foi ofertada 
no curso de sua formação 

No seu processo de formação você teve conteúdos 
referentes à área de Educação Especial/ Educação 
Inclusiva 

P1 O curso todo trabalha várias 
disciplinas específicas de Libras. 

Não. Nada 

P2 Sim. No curso de Letras-Libras Sim. 

P3 Não. Aprendi no convívio com a 
comunidade. 
 
 

Na graduação não me lembro de nada a respeito da 
Educação Especial. Na pós-graduação sim, pois era 
Educação Especial no contexto da Inclusão, então 
estudamos as diversas áreas específicas e como 
trabalhar com os alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais. 

P4 Na 1ª graduação Pedagogia não 
tive a disciplina de LIBRAS, mas 
tivemos a Disciplina Educação 
Inclusiva que nos proporcionou 
algumas noções da língua de sinais 
e da surdez. 

Sim, sempre tive contato com surdos, pois tenho uma 
prima e vários amigos surdos, nas duas pós que fiz em 
educação para surdos e LIBRAS formação de 
intérprete conhecemos escolas para surdos, 
participamos de seminários e encontro regional na 
área da surdez e também fui bolsista na pós como 
intérprete de LIBRAS pois haviam 03 alunas surdas, e 
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Participantes A disciplina de Libras foi ofertada 
no curso de sua formação 

No seu processo de formação você teve conteúdos 
referentes à área de Educação Especial/ Educação 
Inclusiva 

atualmente curso minha 2ª licenciatura em Letras / 
LIBRAS, com bolsa pois também atuo como tradutora 
interprete de LIBRAS porque temos 05 alunos surdos. 

P5 Não, mas eu já tinha conhecimento 
profundo de Libras por ser usuário 
da mesma na participação e 
convivência com a comunidade 
surda. 

Não 

P6 Sim, tive a disciplina de LIBRAS, na 
habilitação citada acima, com 60h, 
porém, minha fluência em LIBRAS 
vem de contextos não acadêmicos 
(Igreja e Comunidade Surda Local). 
Amigos de curso que não sabiam 
nada de LIBRAS, aprenderam o 
básico na disciplina e saíram sem o 
conhecimento necessário para 
atuarem como professores de 
crianças surdas. 

[...] Cursei a habilitação em Deficiência Auditiva em 
2004 até julho de 2005, com enfoque na Educação 
Especial, discussão sobre o processo de inclusão 
escolar. 
 

P7 Não foi ofertada. Na graduação, Não. Mas, na pós-graduação, sim, 
pois, ela foi especifica em Surdez.  

P8 Sim. Já tinha formação em LIBRAS. 
 

Na graduação e na especialização tive disciplinas 
referentes a inclusão. Desde o período da graduação 
realizei estagio clinico. Já tinha formação como 
tradutora/interprete da LIBRAS com reconhecimento 
do MEC. 

P9 Eu sabia da existência da LIBRAS 
por já estar trabalhando com alunos 
surdos, mas não conheciam a 
respeito da língua de sinais. 
 
 

[...] Não houve estágio durante a pós-graduação e 
acredito ser essencial na formação do profissional. 
Na graduação em Letras, não ouvi “nada” a respeito 
de educação inclusiva, de alunos com NEE ou com 
limitações.  

Quadro 2: Descrição dos participantes em relação ao curso de formação. 

 

3.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

 A coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação de um 

questionário (Apêndice A), com os seguintes temas: dados pessoais dos 

respondentes (idade, formação, experiência profissional, surgimento da surdez); 

opinião dos participantes em relação ao processo de inclusão de alunos surdos no 

ensino regular; experiência dos participantes em relação ao processo de inclusão de 

alunos surdos no ensino regular; avaliação sobre as condições necessárias para 

inclusão do aluno surdo na classe comum; avaliação sobre a formação necessária 

aos professores para promover a inclusão dos alunos surdos; característica da 
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disciplina de Libras; preparação e contribuições oferecidas na disciplina de Libras 

para inclusão de alunos surdos; importância da disciplina de Libras na formação dos 

professores; opinião em relação carga horária da disciplina de Libras; avaliação do 

perfil do professor que deve ministrar a disciplina de Libras; análise da necessidade 

do intérprete junto ao professor surdo nas aulas de Libras e, sugestões dos 

participantes para aprimorar a formação do professor para a inclusão de alunos 

surdos no ensino regular. 

 

3.4 Procedimentos 

 

 Para a coleta dos dados, o contato com os participantes variou entre o 

contato pessoal (P5). Contato por meio do Grupo de Pesquisa: Educação para 

inclusão (P3, P6 e P9), sendo que P3 indicou mais dois participantes (P1 e P2) e os 

outros participantes por indicação da orientadora via email (P4, P7, P8). A aplicação 

e a entrega do questionário respondido foram realizadas via e-mail. 

 

3.5 Tratamento dos dados 

 

 A análise das respostas obtidas nos questionários possibilitaram a 

organização de 11 categorias que seguiram as orientações de Bardin (1977) 

referentes à análise de conteúdos.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Considerando os objetivos da pesquisa os dados foram organizados 

nas categorias que se segue no quadro abaixo. 

1. Opinião dos participantes em relação 
ao processo de inclusão de alunos 
surdos no ensino regular. 

7. Importância da disciplina de Libras na formação 
dos professores. 

2. Experiência dos participantes em 
relação ao processo de inclusão de 
alunos surdos no ensino regular. 

8. Avaliação sobre a carga horária da disciplina de 
Libras. 

3. Condições necessárias para escola 
promover a inclusão de alunos 
surdos. 

9. Avaliação do perfil do professor que deve 
ministrar a disciplina de Libras. 
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4. Formação necessária aos professores 
para promover a inclusão de alunos 
surdos. 

10. Avaliação sobre a necessidade de intérprete 
junto ao professor surdo durante as aulas de Libras. 

5. Caracterização da disciplina de Libras 
ministrada pelos participantes da 
pesquisa. 

11. Sugestões para aprimorar a formação do 
professor para a inclusão de alunos surdos no 
ensino regular. 

6. Preparação e contribuições oferecidas 
na disciplina de Libras ministrada 
pelos participantes para formação do 
professor em relação á inclusão de 
alunos surdos. 

 

Quadro 3: Categorias. 

 

4.1 Opinião dos participantes em relação ao processo de inclusão de alunos 

surdos no ensino regular. 

 

Verificamos que quatro participantes (P2, P4, P5 e P6) consideraram 

alguns aspectos positivos, bem como as dificuldades que ocorrem no processo de 

inclusão de alunos surdos.  

P2: “[...] Em minha opinião, a partir da 5° série, quando o surdo já tiver 
constituído sua identidade, sua cultura surda e tiver um bom conhecimento da 
língua portuguesa, sua segunda língua... Porque os professores na escola de 
surdos conhecem como ensinar a língua portuguesa como segunda língua 
para surdos. Então quando este aluno estiver preparado pode ir para uma 
escola regular, mas antes disso, se for muito pequeno não. Em minha opinião, 
sou mais a favor que estude em uma escola de surdos”. 

  
P4: “[...] Atualmente prefiro as Escolas Bilíngües, pois nelas todos os 
professores sabem libras e conhecem a cultura surda, proporcionando a 
esses alunos uma educação com mais qualidade”. 
 
P5: “O aluno surdo enfrentará dificuldades no acompanhamento nas aulas, 
inclusive acompanhar o movimento labial durante as falas do professor, sendo 
que o mesmo não souber falar pausadamente”. 
 
P6: “Acredito que deva ser feita sob muito cuidado, com garantias do 
aprendizado da LIBRAS e da Língua Portuguesa na perspectiva bilíngue, com 
vários adultos fluentes em ambas as línguas participando do processo de 
inclusão e, principalmente de ensino-aprendizagem dos surdos incluídos”. 
 

Dois participantes (P3 e P8) concordam com o processo de inclusão 

“para que tenhamos uma sociedade menos preconceituosa”, eles relataram: 

P3: "Em minha opinião é necessária para que tenhamos uma sociedade 
menos preconceituosa e que as pessoas possam ser vistas como pessoas 
com potencial e a Língua de Sinais seja apreciada pela riqueza em recursos 
lingüísticos”. 
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Dois participantes (P1 e P7) relatam ser contrários a esse processo, 

destacando o isolamento dos alunos surdos nas salas de aula: 

P1: “Não concordo. Porque na escola de surdos os surdos se comunicam e 
trocam experiências, enquanto na escola de ouvintes ninguém se comunica 
com eles e ficam isolados”. 
 
P7: “Sempre procuro responder esta pergunta, sobre o olhar do próprio surdo, 
sobre o que eles querem (inclusão ou escolas especiais) e para responder 
basta olhar uma carta que eles mesmos redigiram a fim de responder este 
questionamento, veja 
(http://www2.unirio.br/unirio/cchs/educacao/gruposdepesquisa/CARTAABERT
ADOSDOUTORESSURDOSAOMINISTROMERCADANTE.pdf). Assim, não 
sou a favor DESTA inclusão de Surdos no ensino regular, mas, quem sabe 
daqui a alguns anos serei a favor daquela Inclusão, pois esta tem se 
mostrando mais uma integração de Surdos, do que Inclusão”.  

 
Uma participante (P9) relata sua própria experiência, sem emitir uma 

avaliação:  

P9: “Em minha experiência enquanto profissional na área da surdez, os 
alunos se encontram em processo de fracasso escolar”. 
 

Segundo Lacerda (2000, p. 15):  

A análise do cotidiano no contexto da escola inclusiva pode revelar 
como a Inclusão, por vezes, é desejada mas não efetivamente 
alcançada. Repensar o modo como são organizadas as práticas 
pedagógicas com esse fim, implica em um projeto educacional amplo 
que assuma a Surdez e suas peculiaridades em seu bojo. 

 

Assim devemos reconhecer a necessidade de um trabalho 

comprometido com as especificidades do sujeito surdo para de fato ocorrer a 

inclusão, é preciso uma proposta que contemple estratégias pedagógicas, um 

currículo que reconheça as características do surdo, isto é, um projeto educacional 

que considere o surdo de forma integral. 

 

4.2 Experiência dos participantes em relação ao processo de inclusão de 

alunos surdos no ensino regular. 

 

Em relação à experiência de inclusão de alunos surdos dois 

participantes (P1 e P5) descreveram suas próprias experiências, enquanto alunos 

surdos em contextos de salas de aula inclusivas, avaliando-as como negativas.  

http://www2.unirio.br/unirio/cchs/educacao/grupos-de-pesquisa/CARTAABERTADOSDOUTORESSURDOSAOMINISTROMERCADANTE.pdf
http://www2.unirio.br/unirio/cchs/educacao/grupos-de-pesquisa/CARTAABERTADOSDOUTORESSURDOSAOMINISTROMERCADANTE.pdf
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P5: “Foi ruim. Fazendo o curso de graduação de arquitetura, atrasei mais 3 
anos por ter sido reprovado em 10 matérias por motivo de não conseguir 
compreender os conteúdos nas aulas e as falas do professor, não havia 
conhecimento sobre contratação de intérprete de Libras naquela época, 
muitas vezes eu desanimava e muita vontade de desistir, inclusive tive auto-
estima baixa”. 
 

Uma participante (P2) descreve depoimentos de ex-alunos, que 

também tiveram experiência negativa: 

P2: “[...] foram prejudicados, não obtiveram resultados positivos. Só alguns 
surdos que têm algum resíduo auditivo (surdez moderada) conseguem 
acompanhar porque sentam perto do professor, falam bem, conhecem a 
língua portuguesa, nesse caso é possível, mas, surdos profundos... 
Desconheço”. 

 

Em relação a experiências de inclusão, o que podemos perceber são 

relatos parecidos diante das vivências dos participantes, a qual os surdos não 

obtiveram resultados positivos.   

De acordo com Lacerda (2000, p. 15):  

A Educação Inclusiva pode, ao invés de incluir, trazer graves 
prejuízos ao desenvolvimento dos surdos individualmente, da 
comunidade surda como grupo social e da Educação enquanto 
projeto político responsável. 

 
Duas participantes responderam que a experiência vivenciada, foi boa 

(P4 e P8), “superei dificuldades e, junto dos alunos surdos consegui buscar e criar 

metodologias”, relatando: 

P4: “Nos 04 anos que atuo como Intérprete no ensino médio, aprendi muito, 
superei dificuldades e, junto dos alunos surdos consegui buscar e criar 
metodologias, confeccionar alguns materiais de forma a contribuir com a 
aprendizagem desses alunos, tive muitos desafios os quais, graças a Deus 
conseguimos vencer, e cada dia há uma nova aprendizagem, vejo tudo isso 
como uma boa experiência”. 

 

Três participantes (P3, P7 e P9) consideraram que para ocorrer o 

processo de inclusão de alunos surdos “é necessário um trabalho conjunto entre 

professor, intérprete e equipe pedagógica”, relatando:  

P3: “[...] Eu avalio a minha experiência como razoável, pois eu não tinha muito 
bem definido o meu papel. [...] Acho que se não houver um trabalho conjunto 
entre professor, intérprete e equipe pedagógica, não adianta muito”. 

 
O participante (P6) descreve sua experiência, mas sem emitir uma 

avaliação, relatando: 
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P6: “Minha experiência é como Professor de LIBRAS concursado numa 
Secretaria Municipal da Educação da minha cidade natal, responsável pela 
difusão e ensino da LIBRAS aos professores e funcionários da rede, bem 
como às crianças surdas e aos pais dessas crianças. [...] Não tínhamos 
tradutor-intérprete, o que era justificado pelo fato das crianças não usarem 
fluentemente a LIBRAS, porém, nesse ano de 2013 recebemos a 
transferência de uma aluna do 4º. Ano de outra cidade, já fluente em LIBRAS, 
para atendê-la, foi remanejada uma estagiária remunerada fluente em Língua 
de Sinais para acompanhá-la em sala de aula”. 

 

De acordo com Quadros (2003) “nas propostas de inclusão, se observa 

a submissão/opressão dos surdos ao processo educacional ouvinte nas propostas 

integracionistas.” Os surdos são expostos ao fracasso considerando como causa a 

sua própria condição (não ouvir) e não as consequências construídas pelo próprio 

sistema. “A consequência dessa tentativa de homogeneização é o fracasso, não só 

acadêmico, mas na formação de pessoas com problemas sérios de ordem pessoal, 

social, cultural e política” (QUADROS, 2003, p.87). 

 

4.3 Condições necessárias para escola promover a inclusão de alunos surdos. 

 

Sobre as condições necessárias para incluir alunos surdos todos os 

participantes (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9) enfatizaram a importância de o 

professor saber Libras e outras condições:  

P2: “Em primeiro lugar a escola deverá estar bem preparada para receber 
os alunos surdos com materiais adaptados, além de precisar ter intérpretes 
em LIBRAS. Mas nada disso bastará se o professor em questão não se 
especializar para atender melhor os alunos surdos”1. 
 
P3: “Penso que a escola deve ter um projeto que preveja o processo de 
inclusão e que esse se reflita desde as ações mais simples às mais 
complexas. Esse projeto deve ser constantemente discutido e avaliado pela 
comunidade escolar. Deve-se evitar os rótulos como ‘alunos de inclusão’  sala 
especial (onde há alunos com deficiências), etc.” 

 
P4: “É necessário capacitar todos os profissionais da educação, (desde 
zeladora, direção, pedagogas, principalmente os professores), a família e a 
sociedade, através de cursos de LIBRAS e cultura surda, o governo precisa 
investir mais em materiais de ensino tais como: Livros com escrita em Sinais, 
libras, e português para letrar esses alunos, internet, programas específicos 
em LIBRAS, softhware Dicionário de LIBRAS. E nas universidades creio que 

                                                 

1
 Grifos do Autor. 
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é necessário ampliar a carga horária da disciplina de LIBRAS nos cursos de 
licenciaturas (02 anos) e nos demais 01 ano de ensino da língua de sinais”. 

 
De acordo com Meserlian (2009) a escola precisa de uma organização  

que:  

[...] valoriza o aluno, respeitando as suas diferenças, pois como 
pudemos verificar, a mesma se reestruturou para atender alunos 
surdos em vários aspectos, como: a preocupação de todos os 
profissionais em aprender a mesma língua dos alunos para 
estabelecerem uma comunicação eficaz; realização de Pós-
Graduação na Área da Surdez para os professores com o objetivo de 
melhorarem suas práticas pedagógicas, proporcionando, assim, um 
ensino de qualidade aos alunos surdos e ouvintes; contratação de 
uma professora surda para oportunizar a convivência e a 
aprendizagem da Libras a todos alunos e funcionários da Escola; 
contratação de uma instrutora de Libras. (MESERLIAN, 2009, p. 71) 

 

A mesma autora comenta,“ [...] as comunidades educativas devem 

satisfazer as necessidades de todos os alunos, importando-se com suas 

características pessoais, pois a filosofia da inclusão defende uma educação eficaz 

para todos”. [...] Contudo o processo de inclusão necessita trabalhar nessa 

perspectiva “enfatizando as possibilidades de formação de todos” (p.13) 

 

4.4 Formação necessária aos professores para promover a inclusão de alunos 

surdos. 

 

Todos participantes (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9) relataram 

sobre a formação necessária, destacando a importância da “aprendizagem de 

Libras”: 

P3: “Conhecer o processo de aprendizagem da criança surda, métodos e 
estratégias de ensino que favoreça trabalhos em grupo entre surdos e 
ouvintes. Métodos de letramento e ensino de Língua Portuguesa como 
segunda Língua para surdos, para atendimento individualizado, se 
necessário, no contraturno. Possibilitar o contato com pessoas surdas durante 
a formação. Conhecer a gramática da Língua de Sinais para entender como 
ela se reflete nas produções escritas dos alunos surdos e sobre o papel do 
intérprete no processo educacional do aluno surdo”. 

 
P6: “Há uma série de fatores a se considerar para responder essa questão: 
1º.) A formação específica do Pedagogo para trabalhar com deficientes já não 
existe mais (como explicarei na questão abaixo); 2º.) Com a Política Nacional 
de Inclusão todos os professores – já em exercício e aqueles em processo de 
formação – devem ter conhecimentos sobre as deficiências e, principalmente, 
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conhecer os processos de ensino-aprendizagem  de cada deficiência. Assim, 
os professores em formação receberão informações sobre a surdez, 
provavelmente na disciplina de LIBRAS e terão noções básicas de como 
ensinar o aluno surdo. Não é a melhor formação, porém, é o que existe. 3º.) 
Uma outra possibilidade são cursos de pós-graduação, especialização, que 
deveriam suprir a especificidade necessária para o professor compreender o 
processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo”. 

 
P7: “[...] os professores precisam encontrar após a formação cursos 
específicos de LIBRAS que o capacitariam para o uso desta língua, pois, se 
ele tivesse uma disciplina de formação para atender a surdez, ele não 
conseguiria aprender tudo em algumas aulas”.  

 
P9: “A matriz curricular dos cursos de graduação deveriam ser revistas. 
Deveriam permitir estágios em escolas de/para surdos para conhecerem 
as dificuldades/limitações dos alunos surdos em sala de aula, sobre a 
cultura e pedagogia surdas, além de compreenderem o sujeito surdo”. 

 

Meserlian (2009), em relação à formação dos professores comenta 

que:  

[...] faz necessário assegurar uma formação, tanto inicial quanto 
continuada, que forneça condições a estes profissionais para 
atuarem com todos os alunos, com ou sem necessidades 
educacionais especiais, priorizando um aprendizado de qualidade, 
principalmente, por considerar que os professores apresentam papel 

preponderante para a efetividade do processo inclusivo. 
(MESERLIAN, 2009, p. 48) 

 

4.5 Caracterização da disciplina de Libras ministrada pelos participantes da 

pesquisa 

 

Todos participantes (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9) responderam 

sobre as características da disciplina de Libras que ministram, relatando: 

P1: “No ensino superior trabalho Libras como L2 (ouvintes) e os conteúdos: 
história da Educação de Surdos, Gramática de Libras, Cultura surda e maior 
parte do tempo prática de Libras (diálogos, apresentações, etc.)”. 

 
P2: “Trabalho história da educação de surdos, porque as pessoas não 
conhecem e precisam saber como eram elas antigamente até hoje. Trabalho 
tendências educacionais ao longo da história como oralismo, bilinguismo, 
comunicação total, bem como os métodos de ensino dessas filosofias 
educacionais. Apresento textos que falam sobre inclusão para que eles 
tenham conhecimento dessa realidade. Sobre o profissional intérprete, a 
relação entre professor, aluno e intérprete nesse contexto. Trabalho com 
produção escrita de alunos surdos para que futuramente ao depararem com 
um texto de um aluno surdo não estranhem a estrutura desse texto; e como 
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deve ser traduzido para a língua portuguesa, porque a estrutura é bem 
diferente do padrão. Também ensino a gramática de libras e a prática da 
língua de sinais, alguns sinais por grupo semântico como ‘alimentos’, em 
outro momento “animais” e outros”.  
 

Os conteúdos ministrados parecem voltar-se mais ao contexto 
educacional, pela gama de assuntos que foram citados. No entanto, 
percebe-se que também houve espaço para o ensino de sinais e da 
gramática de Libras. De acordo com a professora de Libras, as aulas 
iniciam-se mais teóricas antes de partir para a prática da Libras, mas, 
busca trabalhar ambos os conteúdos. (ALMEIDA, 2012, p. 97) 

 

P3: “A disciplina é 50% voltada à questões educacionais, como história da 
Educação de Surdos abrangendo as filosofias de ensino (oralismo, 
comunicação total, bilinguismo) A proposta de inclusão, envolvendo a 
legislação a respeito, até o decreto 5626/05, as produções escritas de alunos 
surdos e como devem ser avaliadas; e 50% da carga horária é destinada ao 
estudo da Libras”. 

 
P4: “Bem, começo sempre pelo histórico da língua de sinais, [...], trabalho 
muita prática de sinais, palavras, diálogos em LIBRAS, dinâmicas, traduções 
e interpretações de músicas em LIBRAS, e Leis da LIBRAS, gramática, 
metodologia de ensino dos alunos com surdez, e novidade, conteúdos da 
atualidade, manifestações e movimentos surdos”. 

 
P6: “[...] os conteúdos teóricos e práticos, sendo o teórico voltados para a 
gramática da LIBRAS. A prática compreende vocabulário básico da Língua 
Brasileira de Sinais. Bem como uma atividade em que os alunos desenvolvem 
aulas daquele conhecimento específico feitas para alunos surdos”. 

 
P9: “[...] competências e habilidades que devem ser cumpridas pelo docente, 
temas como conhecimentos básicos da língua (vocabulário), e de sua 
estrutura linguística; inclusão do aluno surdo no ensino regular; atuação com 
alunos surdos do ensino infantil à universidade; bases legais da inclusão; [...]; 
Identidade surda; transcrição de LIBRAS para língua portuguesa.; adaptações 
curriculares, acessibilidade. [...] No curso de Pedagogia, temas 
contextualizados à prática do Pedagogo”. 

 

Identificamos que as características das disciplinas possuem 

conteúdos diferentes, a legislação é ampla, e como as disciplinas de Libras são 

novidades, só com o tempo que ganharão consistência.   

 

4.6 Preparação e contribuições oferecida na disciplina de Libras ministrada 

pelos participantes para formação do professor em relação á inclusão de 

alunos surdos. 
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Quanto à preparação que oferecem durante o transcorrer da disciplina 

de Libras que ministram sete participantes (P2, P3, P4, P6, P7, P8 e P9) relataram 

que promovem discussões acerca dos conteúdos referentes à inclusão dos alunos 

surdos na classe comum, relatando: 

P2: “Futuramente os alunos irão atuar em escolas inclusivas, isso é obvio, são 
poucos que vão para escolas de surdos, a grande maioria vai atuar no ensino 
regular, mas quero reforçar que a disciplina de Libras prepara o profissional 
no sentido de apresentar os surdos, como lidar com o aluno surdo, quebrar 
preconceitos e aprender a atender as especificidades do aluno surdo. Mas, 
para o conhecimento da Língua não é suficiente. [...] No entanto, a parte 
pratica da língua foi pouco contemplada na disciplina”. 

 
P6: “Sim, até porque é justamente esse fato – a inclusão do aluno surdo – que 
justifica a disciplina de LIBRAS nas diversas licenciaturas. A discussão 
envolve os aspectos levantados nas respostas anteriores, o histórico da 
educação de surdos, como aprendem e os recursos de acessibilidade 
disponível para esse público, por exemplo, o tradutor-intérprete de 
LIBRAS/Português”. 

 
P9: “Sim, e faz parte da ementa do Plano de Ensino. Então, proporciono 
leitura de textos, seminários, resenhas e contextualizo as informações com 
discussões direcionadas à minha experiência com o aluno surdo, com as 
práticas pedagógicas analisadas em escolas regulares, e com o 
desenvolvimento do aluno no atendimento especializado (CAE-S)”. 
 

Reconhecemos a importância das discussões acerca do tema inclusão 

de alunos surdos, pois possibilita uma formação reflexiva para os futuros professores 

que vão atuar em espaços inclusivos. É possível tratar desta questão com exemplos 

na prática de inclusão que estão dando certo, como exemplo apresentado por 

Meserlian (2009). 

Dois participantes (P1 e P5) relataram que não apresentam discussão 

a respeito dessa questão: 

P1: “Não. Só falo para os alunos que quando receberem os alunos surdos nas 
salas de aula com ouvintes precisam estar preparados”. 

 

Sete participantes (P1, P2, P4, P5, P6, P7 e P8) descreveram as 

contribuições da disciplina de Libras na formação do professor para a inclusão do 

aluno surdo, relatando: 

P5: “A disciplina de Libras prepara a formação dos professores no caso da 
inclusão do aluno surdo no ensino regular, facilitando a comunicação, 
compreensão e acompanhamento de conteúdos nas aulas, inclusive 
minimizar problemas do preconceito, discriminação e rejeição”. 
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P6: “Primeiro: inclusão é um processo que não se faz sozinho; o professor 
regente é apenas um sujeito nesse processo, além da equipe administrativa 
da escola, equipe pedagógica, recursos de acessibilidade tecnológicos e 
humanos (como o tradutor-intérprete). A disciplina proporciona uma primeira 
apresentação, discussão, reflexão, mas, cada aluno é único; dependerá 
justamente de outros elementos, muito além da formação do professor, como 
elencados acima”. 

 
P8: “Sim. No entanto a disciplina não garante a fluência da língua de sinais 
tendo em vista que para isso exige contato regular com os usuários da 
língua”. 
 

[...] ao analisarmos a contribuição da disciplina [...] buscamos 
destacar sua importância no processo de formação de professores, 
com vistas a desconstruir a concepção de que é simplesmente uma 
disciplina imposta por lei. (ALMEIDA, 2012, p.105) 

 

A disciplina de Libras traz subsídios para o professor atuar em espaços 

inclusivos, mas este terá que buscar uma formação continuada aliada a uma prática 

inclusiva reflexiva  para que de fato possa ter sucesso. 

Em específico uma participante (P3) considera que a disciplina de 

Libras prepara o professor para inclusão de alunos, assim como outras disciplinas 

dispostas nos currículo dos cursos de licenciatura: 

P3: “Não só a disciplina de Libras, mas outras disciplinas são fundamentais 
para isso, como a de Educação Especial, por exemplo”. 

 
Dois participantes (P7 e P9) não concordam que a disciplina prepara o 

professor, relatando:  

P7: “Não, pois os conteúdos trabalhados são poucos diante da realidade da 
inclusão de alunos surdos no ensino regular, precisaríamos de Muito mais 
tempo para alcançar este objetivo”.  

 
P9: “40 horas é a carga horária mínima exigida pela lei, não sendo suficiente 
para o aprendizado de uma língua estrangeira de característica gesto visual e 
não oral auditiva”. 

 

4.7 Importância da disciplina de Libras na formação dos professores. 

 

Verificamos que todos os participantes (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 

e P9) consideraram importante à disciplina de Libras na formação dos professores, 

relatando que: 
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P1: “Sim. Porque futuramente quando os professores receberem alunos 
surdos já vão ter o conhecimento de Libras e receber melhor os alunos 
surdos”.  

 
 P2: “Comecei ensinar a disciplina de Libras no curso de pedagogia e outros 
cursos, mas com o objetivo de apresentar ‘o surdo’, porque a maioria das 
pessoas não conhecem o surdo, não sabem quem é essa pessoa surda, seja 
alunos, crianças, adultos; como é a vida dos surdos, o que é a Libras, a 
linguagem e a comunicação. Os ouvintes quando virem os surdos vão saber 
que é uma pessoa que não ouve, que possui uma língua própria e uma 
cultura diferente. Então irão conhecer melhor essas pessoas, também ensinar 
Libras para quando estiverem atuando como professores, ao receber um 
aluno não vão sentir estranhamento, porque já conhecem, assim sentirão 
certo conforto e se quiserem se aprofundar na língua poderão buscar outros 
cursos”. 

 
P3: “Sim. Contribui com conhecimentos que auxiliarão na prática em sala de 
aula junto aos alunos surdos”. 

 
P4: “Com certeza, aprendendo a língua de sinais, a cultura surda, dificuldades 
de aprendizagem dos alunos surdos, os futuros professores poderão 
contribuir muito mais com esses alunos, pois saberão estratégias diferentes 
de ensina-los”. 

 
P5: “SIM. A disciplina de Libras é importante e contribui na formação dos 
professores no caso da inclusão do aluno surdo no ensino regular, facilitando 
a comunicação, compreensão e acompanhamento de conteúdos nas aulas, 
inclusive minimizar problemas do preconceito, discriminação e rejeição”.   

 
P6: “Sim. Basicamente, envolve as respostas já dadas nas questões 4 e 8. O 
principal fator é a inclusão do aluno surdo no ensino regular, mas depende do 
foco da disciplina de LIBRAS. Importante também seria uma disciplina que 
contemplasse a discussão da inclusão de todas as deficiências no ensino 
regular.” 

 
P7: “Sim. [...] “A disciplina de Libras nos cursos superiores será de grande 
valia, [...] conscientizar os futuros professores sobre as particularidades da 
LIBRAS, sobre a diferença entre o processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos surdos se em comparação com os ouvintes (principalmente no que 
tange á língua de portuguesa, [...] Essas discussões trarão ganhos, pois os 
surdos passam a ser respeitados em sua diferença,[...]”. 

 
P8: “Ela é importante porque quando o professor receber o aluno surdo 
saberá se comunicar e terá conhecimentos prévios da melhor maneira de 
atendê-lo”. 

 
P9: “Sim. Os alunos surdos estão sendo matriculados em escolas regulares e, 
se o professor não souber, pelo menos sinais básicos para a comunicação 
com o aluno, haverá sempre, não somente uma barreira entre o professor e o 
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aluno, mas uma barreira de comunicação, em que somente o intérprete será o 
‘responsável’ pelo aluno em sala de aula”. 
 

Consideramos que a disciplina de Libras é de fato muito importante 

para formação dos educadores, pois favorece aos graduandos a aquisição de 

conhecimentos sobre o surdo, sua língua e também com temas referentes ao 

processo de inclusão de alunos surdos. 

 

4.8 Avaliação sobre a carga horária da disciplina de Libras 

 

Verificamos que quatro participantes (P3, P4, P5 e P8) responderam 

que a carga horária não é suficiente: 

P3: “Não. Tanto a parte teórica quanto a prática necessitariam de maior tempo 
para as discussões e práticas da disciplina”. 

 
P4: “Não. Creio que para os alunos aprender mais, seria necessário pelo 
menos 02 anos da disciplina de LIBRAS, nos cursos de Licenciatura, E com 
c/h de 80 h/a”. 

 
P8: “Considero pouca. 80 h, mas na modalidade a distancia, são 3 encontros 
em tele aula sendo 1:30 cada tele aula”. 

 

Três participantes (P6, P7 e P9) possuem opiniões parecidas 

relatando:  

P6: “A lógica é contrária: o conteúdo foi pensado para a carga horária 
disponibilizada, que é pouco, considerando que há muito mais conteúdo a ser 
dado, porém deve ser condensado, com noções básicas”. 

 
P9: “Não de maneira aprofundada, mas com informações básicas conforme 
sugere a ementa do curso. Sendo uma língua estrangeira para os alunos 
ouvintes, há uma grande dificuldade na compreensão da estrutura lingüística, 
na transcrição da LIBRAS para Língua Portuguesa e Portuguesa para 
LIBRAS, nas configurações de mãos e formação de frases em contexto, na 
utilização de expressões faciais e corporais incorporadas aos sinais”. 

 
Os participantes comentam que a carga horária da disciplina não é 

suficiente, sendo que, a legislação (Lei 10.436 de 2002 e o Decreto 5.626 de 2005) 

não descreve como deve ser a organização da disciplina de Libras, com isso 

constatamos essa distinção nas ementas.  

Contudo seria necessária uma uniformização das ementas para que 

tenhamos de fato uma formação adequada. 
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Vitaliano, et al, (2012, p. 206), comenta: 

[...] os professores continuarão apresentando dificuldade para 
promover a inclusão de alunos com NEE por um longo tempo, visto 
que uma única disciplina curricular com baixa carga horária 
dificilmente possibilitará uma formação suficiente aos professores. 
Esta constatação, por sua vez, evidencia a necessidade de mais 
investimentos discussões, para que possamos aprimorar os 
currículos dos cursos de formação de professores [...] 

 

Enquanto dois participantes (P1 e P2) consideraram suficiente à carga 

horária, relatando: 

P2: “Bem os conteúdos que selecionei para minhas aulas consegui trabalhar 
quase todos. Só faltaram algumas coisas que estavam previstos mais para o 
final do ano, [...] então alguns alunos acabavam perdendo conteúdos que 
depois tentava repassar rapidamente para eles, mas faltou bem pouco, um ou 
outro conteúdo, mas de modo geral consegui sim”. 

 
 

4.9 Avaliação do perfil do professor que deve ministrar a disciplina de Libras 

 

Todos os participantes (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9) 

concordam sobre as características do professor que ministram a disciplina de Libras 

serem surdos, “desde que bem capacitado” relatando: 

P1: “Na minha opinião precisa ser surdo porque os surdos precisam ter as 
mesmas oportunidades que os ouvintes. Os ouvintes precisam ser 
intérpretes.”  

 
P4: “Como a própria LEI 10.436/2002, concordo que a preferência deve ser do 
Professor Surdo, desde que bem capacitado e fluente na LIBRAS, pois ele 
possui a cultura surda, vive no mundo dos surdos e passa isto à seus alunos 
nas aulas, mas também há professores ouvintes ótimos e muito bem 
preparados para ensinar LIBRAS, da mesma forma que existe vários 
professores ótimos de inglês e outras línguas”. 

 
P6: “A minha opinião está baseada no Decreto 5.626 de 2005, que dá 
preferência ao professor surdo, desde que tenha formação exigida. Mesmo 
sendo ouvinte, envolvido com a área da surdez, da Língua de Sinais, com 
formação específica, não me importaria ser preterido por um surdo, desde que 
a formação e processo de avaliação assim concluísse”. 

 
P8: “Preferencialmente surdo, no entanto no EAD justificam pela diferença 
em relação as outras atividades da responsabilidade do docente nesta 
modalidade (produções textuais, acompanhamento de chats atividade e 
provas)”. 
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Considerando os relatos dos participantes, observamos que é unânime 

a preferência pelo professor surdo, é importante frisar que o fato de ser surdo já o 

habilite para ser professor de Libras, desde que é preciso levar em consideração sua 

formação. É importante a presença deste professor surdo, pois este carrega consigo 

sua cultura, suas experiências além de ser um representante da sua própria língua. 

De acordo com Almeida e Vitaliano (2012, p.7): 

[...] o contato dos alunos com esse profissional, o conhecimento de 
suas experiências como surdo, bem como das dificuldades que esse 
profissional enfrenta, seja pela falta de acessibilidade ou pelo 
preconceito, possibilita uma sensibilização maior por parte dos 
alunos e isso refletirá certamente em sua prática profissional com 
alunos ou colegas surdos. Acrescenta-se o fato de que o ideal, muito 
embora sem condições de ocorrer, dado a impossibilidade de 
contratação de mais um profissional para esta disciplina, seria a 
presença de um ouvinte (professor ou intérprete), o qual teria a 
função de favorecer a comunicação entre alunos e professor surdo.  
 

P9: “Para o professor ministrar a disciplina, em minha opinião, é necessário 
que conheça profundamente as duas línguas, além de sua formação 
específica, ou seja, é necessário que a didática esteja presente nesse 
processo de ensino e aprendizagem. Há professores surdos que não são 
dinâmicos, não dominam a sala de aula, não são formados em Pedagogia ou 
Letras e não elaboram planos de aulas adequados ao contexto do curso, 
apresentam dificuldades na elaboração de avaliações e dificuldades de 
elaborarem recursos visuais, uma vez que o aluno ouvinte também necessita 
de informações visuais para aprenderem a LIBRAS”.  

 

4.10 Avaliação sobre a necessidade de intérprete junto ao professor surdo 

durante as aulas de Libras. 

 

Quatro participantes (P2, P3, P5 e P8) consideram necessária à 

presença do intérprete, mas (P3, P5 e P8) relatam que “apenas nos primeiros dias 

de aula”, relatando:  

P2: “Eu sinto falta de intérpretes durante as aulas para atender as dúvidas dos 
alunos que às vezes tem receio de perguntar alguma coisa. Então sinto falta 
desse profissional para que os alunos possam se abrir mais, fazer perguntas, 
de modo que haja uma troca e uma maior interação”.  

 
 P3: “Acredito que sim, no início para que ele possa trabalhar e explorar 
também a parte teórica, contar suas experiências e comentar algumas 
questões referentes à cultura surda, etc. Depois, na segunda parte da 
disciplina, penso que é melhor que ele fique sozinho com os alunos para 
praticarem Libras”. 
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P5: “Seria necessário ter intérprete de Libras apenas nos dois primeiros dias 
de aula já que os alunos não tem conhecimento na Libras, depois eles 
poderão acompanhar as aulas da disciplina de Libras”. 

 
P8: “Nas primeiras aulas sim, inclusive aquelas que abordam conteúdos 
teóricos, nas posteriores poderia ser dispensado à presença do intérprete”. 
 

Considerando os comentários dos participantes, reconhecemos a 

importância do intérprete para o professor surdo, a qual Almeida (2012, p. 104), 

comenta: 

Consideramos, contudo que a contratação de um intérprete, 
devidamente qualificado pela instituição, seja necessária para que os 
professores surdos possam participar de todas as atividades 
acadêmicas, como reuniões de colegiado, grupos de pesquisa e 
outras atividades, bem como para que esse docente tenha plena 
autonomia na universidade, facilitando o cumprimento de seus 
deveres para com a instituição.  
 

Três participantes (P1, P6 e P7) não concordam com a presença do 

intérprete, respondendo: 

P6: “Não considero necessário, pois o Decreto 5.626 diz que o Professor 
Surdo deve ser bilíngue, ou seja, deve usar bem a Língua Portuguesa, na 
modalidade escrita. Como professor, deve ter autonomia para ministrar a 
disciplina e criar vínculo direto com seus alunos”. 

 
Uma participante (P9) não esboça sua avaliação, mas relata:  

P9: “Vejo o ensino de LIBRAS como um processo de imersão da língua 
inglesa, por exemplo. Se o intérprete estiver junto, não compreenderão que a 
LIBRAS se aprende pelos olhos. No início, é um processo cansativo para 
quem está acostumado a somente ouvir, mas é possível se compreender e se 
recordar dos sinais e elaborar frases para a conversação”. 

 

Compreendemos que é preciso um trabalho conjunto, em equipe, a 

qual professores e intérpretes tenham um planejamento com a tarefa de troca de 

experiências, percepções, respeitando as peculiaridades de seu aluno surdo. “É 

importante que o professor regente de classe conheça a língua de sinais não 

deixando toda a responsabilidade da comunicação com os alunos para o intérprete”. 

(LACERDA, 2005. p. 5) 

Em relação ao contexto do ensino superior, penso que conforme o 

Decreto 5.626 prevê que o professor de Libras seja bilíngue, mas alguns 

participantes dizem serem a favor da presença do interprete apenas nos primeiros 

dias de aula. É importante ressaltar que o professor surdo circula em outros espaços 
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da universidade, assim uma coisa é a não presença do intérprete em sala de aula da 

disciplina de Libras, outra diferente é o surdo como funcionário/ docente da 

instituição, o intérprete é seu direito. 

 

4.11Sugestões para aprimorar a formação do professor para a inclusão de 

alunos surdos no ensino regular. 

Verificamos que oito participantes (P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8 e P9) 

propuseram sugestões para aprimorar a formação do professor para a inclusão de 

alunos surdos no ensino regular e um não ofereceu sugestão sobre essa questão. 

P1: “Sim. Os alunos precisam praticar mais Libras e conviver mais com a 
comunidade de surdos”. 

 
P2: “Atualmente vejo profissionais que trabalham com alunos surdos nas 
escolas inclusivas sem terem nenhuma experiência na área, isso prejudica em 
muito o aprendizado dos alunos surdos, pois além de não haver comunicação 
necessária para um entendimento entre ambas as partes, os conteúdos não 
são adaptados nem visualizados. Isso precisa mudar! Por isso que os 
movimentos surdos estão exigindo Escolas Bilíngues para que todos os 
surdos tenham uma educação digna e de qualidade”. 

 
P4: (...) “capacitar todos os profissionais de educação através de cursos 
básicos de LIBRAS, e cultura surda, porém acredito que pode ser boa a 
Inclusão se o governo contribuir e quiser efetivar de fato, poderemos num 
futuro ter uma boa educação para os surdos na inclusão. Atualmente prefiro 
as Escolas Bilíngües, pois nelas todos os professores sabem libras e 
conhecem a cultura surda, proporcionando a esses alunos uma 
educação com mais qualidade. (...) “buscar e criar metodologias, 
confeccionar alguns materiais de forma a contribuir com a aprendizagem 
desses alunos” (...)”. 

 
P5: “Sugiro que os professores façam o curso de pós-graduação que engloba 
na área da surdez e Libras para a ampliação de seu conhecimento, inclusive 
a acolhida de alunos surdos na inclusão do ensino regular com carinho, 
amor e atenção”. 

 
P6: “Remodelar a grade curricular dos cursos de formação de professores é 
algo muito difícil, já tem a previsão da disciplina de LIBRAS. A sugestão é 
pensar em cursos de aprimoramento, aperfeiçoamento, aprofundamento, 
em nível de especialização sobre o tema”. 

 
P7: “Acredito em cursos específicos e não geralista como é a disciplina de 
Libras, isso após a formação, o professor buscar como uma complementação 
de seus anseios (isso mostra e vontade pelo saber, o que já é por si só, um 
fator motivacional no aprendizado, que fluirá mais rapidamente)”. 
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P8: “Acredito que a disciplina é muito importante na formação dos 
professores, no entanto ela deveria ter uma carga horária maior para que os 
professores adquirirem a língua de sinais”. 

 
P9: “Que sejam proporcionados estágios para os alunos em contato com 
surdos; que possam participar de cursos de extensão em LIBRAS (já 
estão sendo ofertados em universidade); que participem de cursos 
complementares de LIBRAS (CAE-S oferta gratuitamente) em parceria com 
universidades; que tenham contato com profissionais especializados na área 
da surdez/LIBRAS para palestras, bate-papo, mesa redonda....; que haja 
cursos de extensão a respeito da inclusão dos alunos surdos, flexibilizações 
curriculares, sobre as perdas auditivas, cultura, identidade e pedagogia surda; 
oferta de monitoria aos alunos para terem contato com alunos surdos..., 
ou seja, que haja cursos de extensão efetivos e necessários para o 
complemento dos cursos de graduação ou aumento da carga horária para 
este fim”. 
 

Os participantes propuseram algumas sugestões, as quais 

reconheceram a importância da continuidade dos estudos, uma formação 

permanente dos professores; que seja disponibilizada uma carga horária maior; 

outro destaque é a possibilidade de estágios, monitorias para os alunos terem 

contato com os surdos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da análise dos dados identificamos que os participantes 

reconhecem a importância da disciplina de Libras na formação dos professores, 

muito embora não a considere suficiente para prepará-los para incluir os alunos 

surdos. Também, verificamos que para eles a disciplina proporciona conhecimentos 

sobre as características do sujeito (aluno) surdo, conhecimentos básicos para 

receber esse aluno no ensino regular e sobre a Libras. Além disso, consideram que 

para a preparação do professor é importante a junção dos conhecimentos 

trabalhados em outras disciplinas, especialmente a de Educação Especial e que 

após o curso os professores busquem o aprimoramento da Libras. 

Tendo em vista os resultados obtidos, podemos perceber que as 

respostas dos participantes surdos (P1, P2, P5 e P7) são semelhantes, visto que 

relatam serem temerosos a respeito do processo de inclusão dos alunos surdos no 

ensino regular  e, até mesmo um dos participantes se posicionou contrário, enquanto 

que as participantes ouvintes (P3, P4, P6, P8 e P9) se mostraram mais favoráveis a 

tal processo.  
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Identificamos que, embora a referida disciplina seja identificada por 

alguns pesquisadores com a função de preparar os professores para inclusão de 

alunos surdos, verificamos que, especialmente os professores surdos são contrários, 

especialmente, porque vivenciaram experiências negativas em contextos de salas de 

aula inclusivas. Além disso, consideram a importância dos surdos conviverem com 

seus pares para assimilarem a sua cultura própria.  

Como os dados evidenciaram dois participantes ouvintes, também 

apresentaram ponderações sobre o processo de inclusão dos alunos surdos e 

apenas um participante relatou apenas aspectos positivos no referido processo. A 

maioria dos participantes informaram que trabalham conteúdos referentes à cultura 

da comunidade de surdos, abordagens educacionais para os alunos surdos e a 

própria Libras. 

Por fim, consideramos que a disciplina de Libras pode favorecer 

conhecimentos sobre a surdez e a Libras, mas não apresenta elementos suficientes 

para preparar os professores para inclusão do aluno surdo.                                  
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APÊNDICE A  
QUESTIONÁRIO 

Este questionário é parte do Projeto de Iniciação Científica sob o título: Percepções 
de professores de Libras sobre o processo de inclusão de alunos surdos e as 
contribuições da disciplina de Libras, vinculado ao projeto de pesquisa “ANÁLISE 
DAS POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS EM UM 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO: UMA PESQUISA COLABORATIVA”, coordenado pela 
Profª Drª Célia Regina Vitaliano. 
Aluna bolsista do programa de iniciação científica: Aline Carmilita Machado 
Confiabilidade do estudo: 
Os participantes desta pesquisa em hipótese alguma terão sua identidade divulgada 
para outras pessoas ou entidades, além daquelas que participam efetivamente do 
desenvolvimento da pesquisa.  

 
Dados de identificação: 
1) Idade: 
 
2) Formação:               Curso de Graduação:                             Especialização: 
     
3) Experiência profissional:                  Tempo:    
  Nível: 1°Grau (   ) sim         (   ) não                
              2°        (   ) sim         (   ) não 
             3°         (   ) sim         (   ) não 
 
4) Tem experiência de atuação profissional com alunos surdo: 
          (   ) sim                (    ) não                             Tempo: 
 
Se for professor surdo responda as questões 5 e 6. 
5) É oralizado 
       (   )sim                 (    )não 
 
6) Incidência da surdez 
      (   ) nascença            (   ) primeiros anos 
 
 
Questionário  
 
1)Qual é a sua opinião em relação à inclusão do aluno surdo no ensino regular?  
 
 
2) Qual a sua experiência e/ou vivencia em relação à inclusão de aluno surdo no 
ensino regular?(ensino regular e/ou superior) Se houver foi boa ou ruim? Descreva. 
 
 
3) Em sua opinião quais as condições necessárias para ocorrer à inclusão de alunos 
surdos na escola regular? 
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4) Na sua opinião  como deveria ser  a formação dos professores para trabalhar com 
a inclusão de aluno surdo? 
 
 
5)  No seu processo de formação na graduação e/ou na pós graduação você teve 
conteúdos referentes à área de Educação Especial – Educação Inclusiva, tais como 
alguma disciplina, estágio ou participação de projeto da área? Caso tenha tido 
descreva o que se recorda desta formação. 
 
 
6) A disciplina de Libras foi ofertada no curso de sua formação? Se sim, esta lhe 
proporcionou experiência para trabalhar com os surdos? 
 
 
7) Como é desenvolvida a disciplina de Libras que você ministra? Quais conteúdos 
são trabalhados na disciplina de Libras. 
 
 
8) A disciplina de Libras que você ministra oferece discussões acerca da inclusão de 
aluno surdo no ensino regular? Se sim o que discute. 
 
 
9) A carga horária da disciplina de Libras é suficiente para trabalhar os conteúdos 
previstos. Justifique. 
 

 

10) Qual sua opinião sobre a característica do professor que ministra a disciplina de 
Libras, preferível ser surdo ou ouvinte? Por quê?  
 
 
11) Você considera necessário ter intérprete  no caso do professor ser surdo durante 
o desenvolvimento da  disciplina de Libras? Em caso afirmativo ou negativo justifique 
sua resposta. 
 
 
12) Você considera que a disciplina de Libras é importante para formação dos 
professores? Sim (   )  não(    ) 
 
 
13) Se sim porque ela é importante na sua opinião, em que ela contribui para 
formação dos professores?   
 
14) Você considera que esta disciplina prepara os alunos (futuros professores)  para  
realizarem a inclusão de alunos surdos? Sim (   ) não (   ) justifique. 
 
 
15) Você tem sugestões para aprimorar  o processo de  formação dos professores 
para inclusão de alunos surdos? Sim (   )   não (    )  
Em caso afirmativo explicite suas sugestões:     

 


