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Apresentação

O II Seminário Goiano de Educação Bilíngue – Caderno de 
Resumos – compreende a publicação dos resumos enviados e 
aprovados para divulgação por meio de pôsteres no II Seminá-
rio Goiano de Educação Bilíngue ocorrido nas dependências 
da Universidade Federal de Goiás, cidade de Goiânia, Goiás.

A proposta desse evento é fruto das discussões promovidas 
pelo Fórum Estadual em Defesa da Escola Bilíngue Libras/
Português Escrito em Goiás que em 2013 realizou o I Seminá-
rio Goiano de Educação Bilíngue, organizado pela Associação 
de Surdos de Goiânia - ASG. No ano de 2017, o II Seminá-
rio Goiano de Educação Bilíngue foi viabilizado pelo Institu-
to Nacional de Educação de Surdos – INES/RJ com a oferta 
de seus profissionais para palestras, minicursos, orientações e 
apoio desde a concepção até a realização do evento. Dessa for-
ma o Fórum Estadual em Defesa da Escola Bilíngue Libras/
Português Escrito em Goiás e a Faculdade de Letras/UFG for-
talecem essas discussões no Estado de Goiás em parceria com 
as seguintes instituições: INES/RJ, CAS/Goiânia, SEDUCE, 
SME, ASG e IFG.



Assim o II Seminário Goiano de Educação Bilíngue – Ca-
derno de Resumos – foi organizado para servir como regis-
tro dos resumos das pesquisas concluídas ou em andamento 
apresentados durante o evento. Além das organizadoras, esse 
trabalho teve o apoio de professores da Faculdade de Letras/
UFG e do IFG, participantes da comissão científica.

Dentre os resumos constantes nesse caderno temos autores 
surdos e não surdos. Dessa forma procuramos preservar o esti-
lo de escrita considerando a língua de conforto de cada autor. 
No caso da maioria dos autores surdos, as características foram 
mantidas em respeito à expressão escrita daqueles em que a 
aquisição da língua portuguesa ocorre como segunda língua.

Que esta publicação possa servir de memória da socializa-
ção dos saberes e experiências durante o II Seminário e de re-
ferência para a continuidade das discussões a respeito da edu-
cação bilíngue em nosso Estado e no Brasil.

As organizadoras.
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Programa de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Especiais da Universidade 
de Brasília e a surdez – história e atuação

Adriana O. L. Portela
aolportela@gmail.com

Bárbara M. de Velasco
dvbarbara@hotmail.com

Este trabalho tem como foco o estudo da história de formação 
e das atividades desenvolvidas pelo PPNE/UnB – Programa 
de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, da Universi-
dade de Brasília. Mais especificamente, a pesquisa se debruça 
sobre a natureza e estrutura do Programa e de que forma ele 
comporta, ou não, suas atividades fim. Esta pesquisa busca es-
miuçar o auxílio prestado pelo PPNE/UnB aos alunos surdos 
da Universidade. O objetivo é perceber se há lacunas a serem 
preenchidas quando o aluno surdo da UnB procura o PPNE e, 
a partir desse levantamento, sugerir a (des) continuidade e a 
implementação de ações assistivas. É perceber a relação entre 
o propósito de existência do PPNE e a sua real atuação junto ao 
cenário acadêmico da Universidade de Brasília. As políticas de 
inclusão em ambientes educacionais não podem estar restritas 
ao papel timbrado. É necessária a real participação das pessoas 
com deficiência e/ou com necessidade especial nos cenários 
acadêmicos para que se viva uma atmosfera de igualdade em 
oportunidades de crescimento educacional e social. Esse é o 
real sentido da inclusão: a dinâmica da desconstrução de este-
reótipos e a quebra de pré-conceitos, a partir da convivência 

mailto:aolportela@gmail.com
mailto:dvbarbara@hotmail.com
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entre diferentes. O contexto educacional é de fundamental im-
portância para que haja o desenvolvimento de ações que rom-
pam os muros institucionais e permeiem a sociedade de forma 
generalizada. E, para tanto, professores, gestores educacionais 
e alunos precisam desenvolver atividades em conjunto. Afinal, 
como oferecer soluções sem a real noção de necessidades e 
possibilidades para o saneamento da desigualdade de condi-
ções na academia? Partindo-se dessa premissa, os estudos das 
professoras Thelma Helena Costa Chaini e Margareth Diniz 
são essenciais para a compreensão dos conceitos caros à temá-
tica “inclusão”, “deficiência” e “necessidades especiais”. Espe-
cificamente sobre o tema “educação de surdos”, são lembra-
das as obras das professoras Eulália Fernandes e Maria Cecília 
Góes. Outras fontes bibliográficas também são essenciais, tais 
como a da professora Ana Beatriz Silva e as legislações nacio-
nais e institucionais, que versam sobre deficiência e inclusão. 
A base teórica para a pesquisa é composta por alguns estudos 
que abordam o conceito de “pessoas portadoras de necessida-
des especiais” e outros conceitos relacionados à surdez. Assim, 
a partir da elucidação do que seja uma pessoa com necessidade 
especial, também são estudados os diversos tipos de “necessi-
dades especiais” e as características singulares que elas impõem 
aos seus “portadores”. Visitas às instalações e entrevistas com 
aos gestores e membros da equipe que formam o órgão PPNE/
UnB também são primordiais para a compreensão do que se 
acredita ser o Programa no cotidiano universitário. O objeti-
vo é conhecer o seu histórico de formação, bem como coletar 
informações e dados dos projetos lá realizados. É reconhecer 
o que de fato o PPNE tem a oferecer aos estudantes surdos da 
UnB. A partir do embasamento teórico e dos dados coletados, 
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pretende-se verificar qual a real abrangência do PPNE e quais 
as suas possibilidades de abrangência no cenário Universida-
de de Brasília. Espera-se, a partir desta pesquisa, a elaboração 
de um documento que apresente a formação e a atuação do 
Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, 
PPNE, da Universidade de Brasília, UnB. A partir desse his-
tórico, objetiva-se fornecer aos representantes do PPNE um 
arcabouço de dados para que possam detectar pontos fortes e 
fracos, bem como oportunidades de atuação no ambiente aca-
dêmico da Universidade; auxiliar o PPNE a identificar seus 
sucessos e possíveis falhas no que tange ao atendimento dos 
alunos surdos da UnB. Objetiva-se, também, conhecer melhor 
as ações do Programa com os surdos para, assim, dar continui-
dade a este projeto, divulgando o PPNE junto à comunidade 
de alunos surdos. Assim, a partir da execução deste plano de 
trabalho, espera-se sensibilizar a comunidade acadêmica em 
geral para o fato da existência e da vivência de pessoas com 
deficiência nos campi da UnB.

Palavras-chave: Educação de surdos. Surdez. Universidade 
de Brasília. PNE.
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Por uma visibilidade midiática surda, 
dialógica e contra hegemônica

Aparecida Costa Reis
cidabrtcc@gmail.com

O processo de comunicação, ao visar favorecer valores e 
ideais hegemônicos, tem produzido informações que fazem 
realidades atualizando narrativas de dominação e controle dos 
corpos, e até de quais sentidos receptivos (tato, olfato, audição, 
paladar, visão) são mais importantes. Uma visibilidade que é 
alicerçada pela trajetória histórica de quais corpos importa 
ao poder, quais corpos podem expressar, serem representados 
midiaticamente e fazer parte da dita civilização. Nosso obje-
tivo é discutir como os processos de visibilidade/representa-
ção midiática hierarquizam os sentidos corporais e subalterni-
zam outros como forma de excluir/apagar ou subalternizar a 
existência de sujeitos com dificuldade auditiva. Partiremos da 
experiência/interpretação da professora que atua como intér-
prete de pessoas surdas da rede municipal de Goiânia, e quais 
as experiências desses frente a sua representação na mídia. As-
sim, os ideais de direitos humanos em consonância com práti-
cas de comunicação hegemônica ainda encontram dificuldades 
para com sujeitos que necessitam de uma outra comunicação 
e existência social que parta do diálogo (FREIRE, 1987), da di-
versidade de sujeitos, e não de uma noção unilateral de comu-
nicação apregoada pela mídia. Nesse sentido, a colonialidade 
do poder e saber (QUIJANO, 2005) ao padronizar/pedagogi-
zar vidas e nomeá-las como “normais”, agencia a subalternida-
de e invalida a existência a sujeitos com dificuldades visuais, 
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auditivos e cadeirantes. Portanto, optamos repensar por outras 
epistemologias e uma outra comunicação contra hegemônica 
para articularmos como se configura as práticas simbólicas do 
surdo, seu agenciamento como sujeito ou não (SPIVAK, 2010; 
BUTLER, 1997) sua identidade, a inclusão e se os direitos hu-
manos são na prática humanos ou estão apenas reproduzindo 
ideologias dominantes que favorecem um tipo de sujeito.

Palavras-chave: Surdos. Visibilidade midiática. Práticas 
simbólicas dialógicas.
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Tradutor e Intérprete de Libras e a (não) 
Formação Continuada

Eleni de Oliveira Ramos
3eleni_ramos@yahoo.com.br

Ariany Palhares de O. B. Vicente
 arianyborges2@hotmail.com

A aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras) tem 
despertado interesse em um número cada vez maior de pessoas 
ouvintes, devido ao reposicionamento social dos surdos que, 
embora não seja uma realidade, tem se mostrado em proces-
so de avanço, visto que os surdos têm ingressado em diversos 
ambientes sociais como espaços administrativos, educacionais, 
hospitalares e judiciais, como preconiza o Decreto 5296/2004 
(BRASIL, 2004), que estabelece normas gerais e critérios bá-
sicos para a promoção da acessibilidade. É possível constatar 
também que houve mudança no cenário de profissionais, tanto 
no ensino, como na Tradução e Interpretação da Libras, sendo 
que, anteriormente, esse público concentrava-se em espaços 
caseiros e religiosos. Nessa perspectiva, tem aumentado a ofer-
ta de cursos de Libras para ouvintes que perceberam, devido 
à convivência com surdos em seus ambientes de trabalho e/
ou estudo, a necessidade de estabelecer comunicação com essa 
comunidade, bem como necessidade de capacitação para in-
gressantes nesse campo de estudos. Vale ressaltar que, devido 
a essas mudanças no cenário da comunidade surda, surge tam-
bém a necessidade de formação de profissionais Tradutores e 

mailto:eleni_ramos@yahoo.com.br
mailto:arianyborges2@hotmail.com
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Intérpretes de Língua de Sinais (TILS) para atuarem nos con-
textos supracitados, pois, como destaca Aguiar (2006), a maio-
ria dos intérpretes tem origem em ambientes religiosos, o que 
torna seu vocabulário restrito a esse contexto. Torna-se, por-
tanto, urgente a oferta de cursos de formação de profissionais, 
para que seja possível o pleno acesso às informações e demais 
fatores que permeiam estes novos ambientes biculturais, visto 
que surdos e ouvintes passam a conviver, ocasionando possí-
veis choques entre língua e cultura. Pensando nesses fatores, 
esta pesquisa tem como objetivos esclarecer as diferenças en-
tre cursos de Língua de Sinais e Cursos de Formação de Intér-
prete e ainda discorrer sobre a carência de ofertas de cursos de 
formação continuada para TILS na cidade de Uberaba. Res-
saltamos que a pesquisa encontra-se em andamento e adota a 
metodologia qualitativa de cunho participativo (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994). Atualmente, o município conta com uma am-
pla oferta de cursos de Libras, subdivididos em módulos, níveis, 
cursos de extensão ou ainda na grade curricular de cursos de 
Licenciaturas. Os cursos são disponibilizados por instituições 
públicas, privadas, igrejas, associações e ainda organizações 
não governamentais por meio de projetos sociais e/ou cultu-
rais, entretanto, tratam-se de cursos de Língua e não de cursos 
profissionalizantes, pois a maioria deles apresenta carga horá-
ria reduzida entre 30 e 60 horas, o que não permite a formação 
integral de profissionais, mas sim a disseminação e o conheci-
mento básico da Língua de Sinais. Segundo Quadros (2003), o 
intérprete tem como função realizar a interpretação da língua 
falada para a língua sinalizada e vice-versa, cumprindo alguns 
princípios como imparcialidade, discrição, fidelidade, dentre 
outros. Quadros (2003) preconiza ainda que, a falta de tradu-
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tores em ambientes variados pode resultar em prejuízo no que 
concerne ao seu envolvimento e participação ativa em ativi-
dades sociais, educacionais, culturais e políticas. As funções 
do intérprete de língua de sinais são definidas por Leite (2005) 
como: um profissional bilíngue; reconhecido pelas associações 
e/ou órgãos responsáveis; intérprete e não explicador; habi-
litado na interpretação da língua oral, da língua de sinais, da 
língua escrita para a língua de sinais e da língua de sinais para 
a língua oral (LEITE, 2005). Quadros (2003: 73) complementa 
que traduzir um texto de  uma língua falada para uma língua 
sinalizada ou vice-versa é traduzir um texto vivo, uma língua 
viva. Acima de tudo deve haver um conhecimento coloquial da 
língua para dar ao texto fluidez e naturalidade, ou solenidade 
e sobriedade se ele for desse jeito. Conforme as citações utili-
zadas, nota-se que tais habilidades poderiam ser desenvolvidas 
e aprimoradas através de programas de formação continuada 
com foco nos estudos da Tradução e Interpretação de Libras. 
Entretanto, percebe-se a carência de cursos com esse objetivo 
em Uberaba, e que, cabe a parte interessada buscar por aper-
feiçoamento nos grandes centros, o que gera desgastes físicos 
e financeiros. Fatos como este apresentam-se como barreiras e 
ocasionam desmotivação por parte dos profissionais na busca 
pela sua profissionalização, que demanda investimento, tem-
po e dedicação. Os resultados levantados neste estudo pode-
rão colaborar significativamente para melhorar as condições 
da formação continuada dos TILS na cidade de Uberaba-MG, 
bem como em outras regiões.

Palavras-chave: Libras. Tradutor e Intérprete. Formação 
continuada. 
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A presente pesquisa, ainda em andamento, tem como obje-
tivos: (1) levantar dados históricos da educação de surdos no 
Brasil e (2) deter-se com maior profundidade nos pontos de 
convergência e divergência existentes na filosofia educacio-
nal denominada inclusão e a implementação atual crescente 
no Brasil da educação bilíngue para surdos. Esta análise se dá 
a partir da descrição de fatos que caracterizam os períodos 
históricos que marcam a exclusão, a segregação, a integração, 
a inclusão e a educação bilíngue. Por meio dessa jornada es-
peramos elencar e ponderar a respeito das dinâmicas e dos 
elementos envolvidos nas propostas destacadas, quais sejam, 
inclusão e educação bilíngue para surdos. Para desenvolver 
essa pesquisa, utilizamos, na fundamentação teórica, os se-
guintes documentos e teóricos: A Declaração de Salaman-
ca/1994; a Lei 10.436/2002; o Decreto 5.626/2005; a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva/2008; a Lei Brasileira da Inclusão nº. 13.146/2015; 
Stainback e Stainback (1999); Lodi (2013), Campello e Re-
zende (2014), Carta aberta dos doutores surdos ao Ministro 
Mercadante, Relatório do Grupo de Trabalho, designado pelas 
Portarias nº 1.060/2013 e nº 91/2013, contendo subsídios para a 
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Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira 
de Sinais e Língua Portuguesa, dentre outros. Conforme os au-
tores consultados, a filosofia do bilinguismo oferece ao surdo 
a oportunidade de conviver com as duas línguas, a oral e a de 
sinais. No entanto, elas não são executadas simultaneamente, 
mas cada uma a seu tempo, respeitando-se sua estrutura gra-
matical (CAPOVILLA, 2000). Por sua vez, a educação bilín-
gue preconiza a língua natural do aluno surdo como língua de 
instrução, a presença do professor surdo como modelo linguís-
tico e cultural, além da adequação do ensino e avaliação do 
português como segunda língua (FERNANDES; MOREIRA, 
2014). A metodologia que utilizamos para desenvolver esse tra-
balho foi a bibliográfica. Essa metodologia consiste no levan-
tamento dos principais trabalhos adequados ao interesse des-
sa pesquisa, para em seguida, proceder a leitura e fichamento 
dos textos. Logo após, concluímos com uma análise crítica dos 
dados encontrados. Os resultados da pesquisa em andamento 
apresentam os marcos históricos da educação de surdos, mais 
especificamente com relação à inclusão e à educação bilíngue. 
Também exibem as questões políticas envolvidas nos dois fo-
cos do estudo, bem como a visão ideológica   do   sujeito   surdo   
em   cada uma delas. Dos trabalhos consultados, alguns exibem 
os ganhos que a inclusão ofereceu aos surdos com relação às 
filosofias educacionais que a precederam. Outros consideram 
que há contradições na inclusão. Por fim, há trabalhos que 
defendem a educação bilíngue como aquela adequada aos su-
jeitos surdos. Em nossas leituras observamos que a língua de 
sinais em sala de aula é um ponto de convergência nas duas 
filosofias de educação, a inclusão e a educação bilíngue. No 
entanto, a maneira como ela é utilizada nessas duas filosofias 
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se difere profundamente, gerando consequências em diversos 
âmbitos da vida dos surdos, como políticos e sociais.

Palavras-chave: Inclusão. Educação bilíngue. Surdos. 
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Levantamento de vocabulário e conceitos 
sobre nazismo para a elaboração de sinais-

termos em Libras
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O objetivo desta pesquisa foi esclarecer e evidenciar termos 
que, no senso comum, são discutidos sem o cuidado da diferen-
ciação conceitual. Pretende-se, a partir desta pesquisa prévia, 
a elaboração/criação de sinais-termo que possam contribuir 
para a produção de materiais didáticos. Visa-se proporcionar 
a melhor compreensão deste período político alemão aos alu-
nos surdos, de tal forma que consigam identificar os efeitos de 
tal período nas identidades cultural e política alemã do século 
XXI. Assim, esta pesquisa teve como principal objetivo a iden-
tificação de um vocabulário básico, que pudesse dar início ao 
registro de sinais-termo próprios ao vocabulário da História 
Contemporânea. Compreende-se por vocabulário “uma lista 
de ocorrências lexicais que figuram em um corpus” (PROME-
TI, 2013). Segundo Castro Júnior, o sinal-termo representa um 
conceito que denota palavra simples ou composta, símbolo ou 
fórmula. Portanto, o sinal- termo é usado em áreas específicas 
do conhecimento (CASTRO JÚNIOR, 2014).

Línguas orais e línguas de sinais são reconhecidamente lín-
guas naturais de modalidades distintas, mas é possível encon-
trar correspondentes fonológicos em ambas. “As línguas de 
sinais são línguas naturais que compartilham princípios lin-
guísticos subjacentes com as línguas orais, apesar das diferen-
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ças de superfície entre fala e sinal” (QUADROS; KARNOPP, 
2004). Assim, é possível estudarmos o léxico (o conjunto de 
símbolos convencionados), e a gramática (sistema de regras 
que rege o uso do léxico), das línguas de sinais. Enquanto as 
línguas orais são classificadas como lineares, pois sua transmis-
são se dá por uma sequência horizontal no tempo (uma letra 
em seu tempo, uma palavra após outra), as línguas de sinais são 
consideradas não lineares, pois os componentes que formam 
a mensagem são transmitidos simultaneamente (por exemplo, 
expressões não manuais em concomitância com expressões 
manuais). Outra distinção entre as duas modalidades linguís-
ticas é o fato de as línguas de sinais serem denominadas língua 
de modalidade visio-espaciais (ou espaço-visual), pois a in-
formação linguística é recebida pelos olhos e produzida pelas 
mãos (QUADROS; KARNOPP, 2004). O linguista William 
Stokoe, na década de 1960, percebeu a estruturação simul-
tânea dos elementos das línguas de sinais, os “parâmetros”, 
sendo eles, a princípio, configuração de mão (CM), ponto de 
articulação (PA) e movimento (M). Assim, CM, PA e M são 
considerados as unidades mínimas, os fonemas, das línguas de 
sinais. Posterior a sua pesquisa, estudiosos de Stokoe legitima-
ram outros dois fonemas das línguas de sinais: a orientação da 
palma (Or) e as expressões não manuais (ENM). Assim, ve-
rifica-se a importância da boa compreensão de um conceito 
para que o sinal-termo, ao ser criado, possa transmitir com-
plexidade e representação adequadas. O ensino da disciplina 
História nas escolas, quando mal abordado, gera rejeição por 
parte dos discentes. Contudo, facilitar o acesso aos conceitos 
não significa banalizar ou reduzir a temática a tal ponto que 
não se tenha a real, ou aproximada, apreensão do período his-
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tórico trabalhado. A premissa desta pesquisa é elucidar termos 
que muitas vezes são estudados sem critério e, por isso, acabam 
sendo confundidos ou tratados como irrelevantes. O objetivo 
do levantamento inicial proposto é viabilizar o início de uma 
coleção vocabular que possa, em futuro breve, gerar materiais 
didáticos para alunos surdos. Neste caso específico, na área 
de História Contemporânea sobre a Alemanha Nazista (1933-
1945). A seleção de vocabulário e seus conceitos está dividida 
em três grupos para facilitar

a organização. Espera-se que, com a continuidade da sele-
ção vocabular, o material teórico cresça, proporcionando uma 
rica base de consulta para a elaboração de sinais-termo. Espe-
ra-se que com este levantamento prévio a Comunidade Surda 
possa elaborar/criar sinais-termo que façam justiça ao que 
realmente representam, proporcionando aos alunos surdos 
uma melhor interação, não apenas com a temática, mas com 
as discussões atuais sobre a Alemanha e suas manifestações 
políticas e culturais contemporâneas. A base para a pesquisa 
do vocabulário e dos conceitos do período histórico ao qual se 
refere este trabalho, Regime Alemão Nazista (1933-1945), foi a 
seleção de livros teóricos bastante conhecidos no ramo histo-
riográfico. Autores como Joachin Fest, Robert S. Wistrich, Ri-
chard J. Evans foram lembrados para a melhor conceituação 
de termos caros ao Nazismo. Também se levou em considera-
ção o material que hoje está disponível para os alunos em ida-
de escolar no Brasil. A partir da bibliografia selecionada, ve-
rificou-se a necessidade de apresentação didática dos nomes 
e conceitos a serem esclarecidos. Assim, podem-se verificar 
três grupos de vocabulários e conceitos: pessoas, instituições 
e acontecimentos. O primeiro grupo, pessoas, compreende a 
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designação de alguns personagens centrais para a formação 
e perpetração do nazismo na Alemanha. O segundo, institui-
ções, engloba as atividades e formações organizacionais que 
surgiram durante o nazismo e que constituem o cenário desse 
período histórico-político. Por fim, o grupo acontecimentos, 
apresenta o vocabulário e os conceitos de momentos pontuais 
da atividade nazista entre os anos 1933 e 1945. A iniciativa é 
evidenciar alguns conceitos que, de forma despreocupada, 
são trabalhados e, de alguma maneira, elucidados na litera-
tura escolar de forma equivocada e/ou reducionista. Tal ce-
nário proporciona a falsa impressão de conhecimento do as-
sunto, gerando, por vezes, a falta de compreensão e percepção 
da identidade de um país, seu povo e cultura. Por se tratar 
de um levantamento de dados inicial, acredita-se não haver 
dificuldade para a identificação dos principais termos pró-
prios ao estudo e compreensão do Regime Nazista Alemão. 
Os respectivos conceitos foram estruturados levando-se em 
consideração que a temática é estudada por alunos do tercei-
ro ano do ensino médio e que, por isso, têm média de idade 
entre 16 e 19 anos. Pelos itens vocabulares selecionados não 
se pretende postular que outros conceitos não sejam impor-
tantes. Entende-se, apenas, que são o início da formação de 
um material; que são termos e conceitos fundamentais e nor-
teadores para os demais vocabulários e conceitos a serem se-
lecionados a posteriori. O primeiro grupo, pessoas, restrin-
ge-se aos nomes centrais da estrutura máxima nazista. São 
eles Adolf Hitler (1889-1945) – o líder máximo do nazismo 
alemão, Heinrich Himmler (1900-45) – o líder do serviço se-
creto nazista e do exército máximo, Hermann Goering (1893-
1946) – o segundo nome da liderança nazista alemã, Joseph 
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Goebbels (1897-1945) – o responsável pela comunicação e 
propaganda do regime nazista. O segundo grupo, instituições, 
restringe-se à diferenciação e elucidação de organismos pre-
sentes na Alemanha Nazista e que, por motivos diversos, são 
confundidos pelos estudantes ou pouco esclarecidos para eles 
nos materiais do ensino médio. O cerne desse grupo é o escla-
recimento entre os três diferentes campos excludentes: campo 
de concentração, campo de trabalho e campo de extermínio. 
Verifica-se a importância da conceituação e esclarecimento 
do que foi o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores 
Alemães – NSDAP, bem como a explicação da nomenclatura 
Terceiro Reich. O terceiro grupo, acontecimentos, é formado 
por algumas das datas- chave para a formação, a estruturação 
e o declínio do nazismo alemão. Assim destaca-se a nomeação 
de Hitler para a Chancelaria (29 de janeiro de 1933), a Noite 
dos Cristais (9/10 de novembro de 1938), o início da Segunda 
Guerra Mundial (3 de setembro de 1939) e o Dia D (6 de julho 
de 1944).

Palavras-chave: Educação de surdos. História. Nazismo. Se-
gunda Guerra. Sinais-termo.
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A disciplina Língua Brasileira de Sinais I, ministrada pelo 
Professor Mestre e doutorando Surdo Messias Ramos Costa, 
do curso de Licenciatura em Língua Brasileira de Sinais / Por-
tuguês como Segunda Língua, da Universidade de Brasília– 
UNB, que exigiu como trabalho de conclusão do 1º semestre 
de 2015 a elaboração de um glossário em Libras, juntamente 
com a apresentação de uma fundamentação teórica. A pro-
posta foi a criação de sinais para trinta shoppings localizados 
no Distrito Federal e dois localizados em cidades pertencentes 
ao estado de Goiás, que fazem fronteira física com o DF. Ini-
cialmente, foi realizada uma pesquisa na internet, coletando 
fotos da arquitetura dos shoppings centers e dos seus respecti-
vos logotipos. Em seguida, foi realizada uma pesquisa de cam-
po consultando a comunidade surda, a fim de certificar-se da 
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existência ou não de sinais já consolidados e atribuídos àquelas 
unidades comerciais. Após a constatação da inexistência do si-
nal, para sua elaboração foram levados em consideração seus 
respectivos logotipos, que são marcas visuais muito importan-
tes, pois, através deles, uma empresa tem sua representação e 
se torna conhecida. Segundo Martins (2006), além de “serem a 
maneira mais curta de projetar uma marca”, os logotipos tam-
bém “criam influências” que posteriormente se transformam 
em um ícone. Dubois (1978) apresenta o ícone como “os signos 
que estão numa relação de semelhança com a realidade exte-
rior” e Quadros (2004) diz que “a iconicidade reproduz a for-
ma, o movimento e/ou a relação espacial do referente, tornan-
do o sinal transparente e permitindo que a compreensão do 
significado seja mais facilmente apreendida”. Tomando como 
base essa fundamentação teórica, após o término da pesquisa, 
a foto e o respectivo ícone de cada shopping foi apresentada a 
uma banca de graduados Surdos do curso de Letras/Libras do 
ano de 2006, ministrado pela Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC, com polo na UNB e aos Professores Surdos 
doutorandos, através de uma apresentação em Power Point, o 
que possibilitou a visualização das características arquitetôni-
cas e seus respectivos ícones, resultando na criação dos sinais 
e posteriormente de suas validações. Ao término desta etapa, 
todos os sinais foram filmados e fotografados no Laboratório 
do LABLIBRAS, localizado no Centro de Estudos Lexicais e 
Terminológicos da UNB. Todo o material produzido em 
laboratório foi editado e usado na montagem de um DVD 
Glossário. Os usuários utilizam como busca principal a foto do 
shopping e na sequência o seu respectivo sinal.
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Palavras-Chave: Glossário. Shopping. Libras. Entorno.
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O caso aqui registrado ilustra o atendimento a uma aluna 
na reabilitação do Instituto Benjamin Constant, em aulas de 
digitação. O caso envolveu a atuação comum de professores 
do Programa de Apoio e Atendimento à Pessoa Surdocega 
(PASS) e a Informática Educativa do referido instituto de edu-
cação especial. Nas aulas de digitação, os alunos reabilitandos 
desenvolvem o controle sobre o teclado, algo necessário para 
etapas posteriores para o uso do computador. É, portanto, um 
processo de inclusão digital. Através do uso do Digitavox, um 
software assistivo, o aluno pratica exercícios de digitação auxi-
liados por recursos de leitor de tela. Como os softwares leitores 
de tela fazem uso dos recursos de vozes sintetizadas, tal recurso 
não atendeu às necessidades da aluna em questão, com baixa 
visão e surdez total. A equipe procedeu à elaboração de um 
material didático digital com o objetivo de garantir seu direito 
em frequentar um atendimento disponível a todos. A produ-
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ção de material didático especializado para o ensino de pessoas 
com deficiências é fundamental. Cerqueira e Ferreira afirmam 
que “Talvez em nenhuma outra forma de educação os recursos 
didáticos assumam tanta importância como na educação espe-
cial de pessoas deficientes visuais”. A atual política nacional de 
educação especial, feita na perspectiva da educação inclusiva, 
reafirma princípios adotados pelo país em acordos internacio-
nais, como a Declaração de Salamanca e a Convenção de Nova 
York. Segundo tais princípios, a educação é direito de todos, 
deve ser inclusiva para alcançar resultados e a escola precisa 
garantir os recursos necessários para atender às necessidades 
individuais. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei nº 9.394/96, no seu Art. 59, preconiza que os sis-
temas de ensino devem assegurar aos seus estudantes currícu-
lo, métodos, recursos e organização específicos para atender às 
suas necessidades. Giroto (2012), registra ser reponsabilidade 
do professor especializado que atua no AEE oferecer aos alu-
nos aquilo que é específico às suas necessidades educacionais, 
conforme a Política Nacional de Educação Especial na Pers-
pectiva da Educação inclusiva. Tudo isso ganha contornos mais 
complexos no atendimento de pessoas com surdocegueira, as-
sim como outros casos de deficiências múltiplas. Gomes (2012) 
afirma com relação ao AppInventor - ferramenta de produ-
ção de aplicativos para Android - o ambiente App Inventor 
“permite que usuários sem conhecimento técnico-formal em 
programação possam desenvolver aplicativos para dispositi-
vos móveis baseados na plataforma Android” e propõe seu uso 
por professores, seja em sala de aula para motivar alunos, seja 
na produção de material didático por professores. Seguindo 
seus trabalhos, constatamos a existência de várias outras ferra-



 38 II Seminário Goiano de Educação Bilíngue

mentas para programação, como Alice.org e Indigo Rose, que 
permitem a criação de material pedagógico digital em diversos 
níveis de complexidade e, consequentemente, para professo-
res com diferentes graus de domínio sobre a computação. Foi 
assim que surgiu o projeto DiditaLibras, resultando na constru-
ção de um software para Windows com funções semelhantes 
ao Digitavox, porém baseado em figuras e vídeos em Libras 
que auxiliam o aluno na realização de exercícios de digitação. 
O material foi elaborado através do software Indigo Rose.

Palavras-chave: Surdocegueira. Material didático digital 
especializado.
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Este artigo discute sobre a atuação do professor de Libras 
na sala de aula e tem como objetivo principal verificar a sua 
relevância na articulação entre o aluno e o professor regente. 
Baseia-se essencialmente na diretriz estabelecida pelo Decreto 
5.626/2005 que regulamenta a Lei 10.436/2002 e nas ideias de 
Felipe (1998). Para a realização do presente trabalho utilizou-
-se de entrevistas e depoimentos dos profissionais que atuam 
em uma Escola Estadual do município de São José – SC. A atua-
ção e relevância desse profissional é alvo de discussão e reflexão 
em todo o âmbito educacional, principalmente o escolar. Na 
sua totalidade, o grupo de alunos surdos provém de famílias 
ouvintes, onde as crianças surdas chegam à idade escolar sem 
dominarem nenhuma das línguas utilizadas na escola e em suas 
vidas – a Língua Portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais, 
como consequência, os alunos não conseguem acompanhar as 
aulas. Nesses casos, a atuação do Professor de Libras é funda-
mental, por ser o responsável a ensinar a língua materna dos 
surdos – Libras – em paralelo com a L2 – Língua Portuguesa. 
Estabelecendo uma ligação com os conteúdos escolares, fazen-
do existir o diálogo com o professor e com as demais pessoas 
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que o cercam no meio escolar, o professor de Libras, como As-
sistente Educacional, contribui com a inclusão do aluno surdo.

Palavras-chave: Professor de Libras. Educação de Surdos. 
Educação Inclusiva. Língua de Sinais Brasileira. Decreto 
5626/2005.
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Em defesa de uma escola de surdo se torna necessário ana-
lisar o acesso do aluno surdo à educação bilíngue, na qual o 
aluno possa pensar, refletir, criticar, discutir em sua própria 
língua, a Libras. Assim como também realizar uma pesquisa a 
realidade local em que se encontra o surdo na sociedade esco-
lar inclusiva, descobrindo o que é necessário para criação da 
Escola Bilíngue? Este resumo procura relacionar a escola bilín-
gue da escola inclusiva, identificando os pontos relacionados 
a luta pelos direitos a uma educação bilíngue para os surdos. 
Luta da comunidade surda continua, atualmente a principal 
pauta reivindicativa é criação da escola bilíngue para surdos. 
O que é necessário para criação da escola bilíngue? Qual se-
ria o ambiente escolar de fato bilíngue? Como elaborar uma 
filosofia bilíngue no Projeto Político Pedagógico da escola? 
Quando falamos em ambiente bilíngue, estamos considerando 
que todos os profissionais se comunicam em libras. Todos os 
professores são fluentes em libras e as diversas situações de in-
teração acontecem neste idioma, evitando possíveis perdas de 
informações que a comunicação intermediada pelo intérpre-
te de Libras pode ocasionar. O intérprete de Libras tem outra 
função. Na escola bilíngue para surdos, toda a comunicação 
precisa ser em língua de sinais, tanto os professores quanto os 
demais profissionais são bilíngues. Outro fator de relevância 
na escola bilíngue é a presença do professor surdo. Ele é refe-
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rência para o aluno surdo, um modelo de identidade. A identi-
ficação com um adulto surdo traz vários benefícios na forma-
ção do aluno enquanto sujeito, mostrar as pesquisas elaboradas 
na atualidade. Acredita-se que há melhoria na sua autoestima 
e a possibilidade do aluno realizar projeções para seu futuro 
percebe que não está sozinho, que pertence a um grupo. O 
professor surdo influencia as escolhas dos alunos, que interna-
liza valores importantes na sua constituição enquanto pessoa 
surda. Muitas pessoas me perguntam: o que é escola bilíngue? 
Escola Bilíngue na área da surdez ou em qualquer comunida-
de linguística. É a escola onde transitam duas ou mais línguas 
diferentes. Na maioria das vezes, duas línguas. O ambiente es-
colar tem um dos idiomas como primeiro (L1) e o outro como 
segunda língua (L2). Na escola Bilíngue para surdos a L1 é a 
Libras e a L2, o Português. Para Bernardino (2000, p. 29) no 
bilinguismo:

[...] a língua é considerada importante via 
de acesso para o desenvolvimento do surdo 
em todas as esferas do conhecimento, propi-
ciando não apenas a comunicação do surdo 
com o ouvinte, mas também com o surdo, 
desempenhando também a função de su-
porte do pensamento e de estimuladora do 
desenvolvimento cognitivo e social.

Escola bilíngue que utiliza a Libras como língua corren-
te, o aluno surdo tem a possibilidade de interagir em Libras, 
o que favorece seu desenvolvimento. O contato com outros 
surdos também é um fator importante, pois permite trocas 
sociais e culturais. Desta forma, podemos falar de uma efetiva 
inclusão social. Assim, o surdo tem assegurada uma educa-
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ção básica eficaz. Acredito ser importante na inclusão social 
do surdo, pois oferece igualdade de condições em relação 
ao aluno ouvinte. Outro aspecto positivo é a forma como a 
sociedade pode passar a enxergar a pessoa surda usuária da 
Libras, respeitando e reconhecendo a importância desse idio-
ma. Com isso mais pessoas podem despertar o interesse para 
esta língua, que também é brasileira. As diferenças são muitas 
entre a escola bilíngue e as outras escolas. O ambiente é bilín-
gue e a presença de profissionais, surdos é um diferencial. O 
contato surdo-surdo é fundamental para o desenvolvimento 
educacional. O professor surdo não só ensina, ele também 
aprende com o grupo. Ou seja, a escola bilíngue possibilita 
um aprendizado enriquecido pelas trocas entre os pares, o 
que não ocorre na escola inclusiva. Pode haver uma proposta 
bilíngue dentro da Escola Inclusiva, seria um caminho pos-
sível? Uma forma de garantir o acesso à educação bilíngue, 
onde o aluno pode pensar, refletir, criticar, discutir em sua 
própria língua, a Libras. Na sala de aula com o intérprete, os 
alunos ouvintes conversam entre si e o surdo fica perdido em 
meio a tantas informações. Todos sabem que o surdo ficará 
para trás. Uma forma de evitar isso, é criar classes bilíngues 
em escolas polo, nos casos em que não é possível a criação da 
escola bilíngue. Alocar o intérprete de Libras é uma alterna-
tiva, mas é preciso ter clareza que isso não é bilinguismo. A 
proposta de criação da escola bilíngue para os surdos já foi in-
cluída nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e está 
aguardando a votação. O documento considera que a língua 
de instrução do aluno surdo é a Libras. O MEC convidou um 
grupo de pesquisadores da área da surdez, doutores e mes-
tres, de diversas regiões para participarem das discussões e 
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elaboração do documento de criação da escola bilíngue para 
surdos. O relatório visa também estimular as iniciativas que 
já existem. Por meio de verbas e alocação de profissionais 
fluentes em Libras. É importante na inclusão social do surdo 
um espaço, pois oferece igualdade de condições em relação 
ao aluno ouvinte. Seria um aspecto positivo a criação de am-
bientes bilíngues, tendo como proposta uma filosofia bilín-
gue no plano político pedagógico na escola inclusiva. 

Palavras-chave: Escola bilíngue. Educação dos Surdos. In-
clusão de Surdos.
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Este trabalho tem como objetivo investigar as produções 
linguísticas textuais de alunos surdos a partir da análise da 
coerência presente nos textos desses alunos, direcionando o 
olhar para os aspectos e elementos que constituem o sentido 
desses textos. A presente pesquisa objetiva também, por meio 
da análise dos dados, trazer algumas reflexões sobre o processo 
de escrita desses alunos, a concepção de língua(gem) presente 
no ambiente escolar e os mecanismos linguísticos e discursi-
vos que orientam a aprendizagem do português escrito, pos-
sibilitando assim a discussão acerca do ensino de Português 
para surdos e do processo de avaliação da escrita do surdo pelo 
professor no contexto escolar. Para isso serão descritos e ana-
lisados os mecanismos discursivos e textuais utilizados pelos 
alunos na produção textual, observando a construção da coe-
rência discursiva e as possíveis interferências da Língua de Si-
nais nesse processo, buscando, desse modo, dar contribuições 
para que o professor possa entender melhor as peculiaridades 
dessa escrita e refletir sobre sua prática pedagógica, particu-
larmente, no que se refere ao ensino de Português para sur-
dos. A pesquisa aqui apresentada discute questões referentes 
à língua(gem), fundamentada na teoria de Bakhtin, sobretudo 
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no que se refere ao princípio do dialogismo, cuja concepção é 
de que a relação com o outro é o princípio constitutivo da lin-
guagem e a condição de sentido do discurso. Serão utilizados 
também pressupostos teóricos da Gramática Funcional, bem 
como da Linguística Textual, cujos preceitos privilegiam o en-
sino de língua numa perspectiva interacional e social e cuja 
análise linguística leva em consideração a língua em uso e suas 
necessidades comunicativas. Sendo assim, a análise da coerên-
cia de um texto de surdo envolve uma série de questões, dentre 
elas a ideia de que um texto não pode ser visto isoladamente, 
mas sim correlacionado com o outro, num processo dialógico. 
Desse modo, não podemos falar em dificuldade de escrita por 
parte do aluno surdo sem antes levarmos em consideração uma 
série de questões. Dentre elas está o processo de aquisição de 
linguagem, visto que um dos fatores que tem contribuído para 
o entrave no desenvolvimento linguístico da criança surda é a 
barreira de comunicação entre a família e o filho, pois a falta 
de comunicação dificulta a aquisição de linguagem em tem-
po hábil e, quando a criança surda chega à escola, já está em 
defasagem linguística para a aquisição da escrita, fato que não 
é considerado pelos educadores. Segundo Wilbur (2000 apud 
LEBEDEFF, 2007), apesar de a criança surda não ter uma base 
linguística e parca experiência com a leitura e escrita, quan-
do vai para a escola é tradicionalmente ensinada a aprender a 
estrutura linguística da língua oral, falada, leitura e língua de 
sinais, tudo ao mesmo tempo. Aliados a isso, os professores ale-
gam entraves na comunicação e desconhecimento de metodo-
logias específicas de ensino para surdos, de modo que o ensino 
de leitura e escrita para os alunos surdos têm esbarrado nos 
problemas de comunicação em sala de aula e na falta de meto-
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dologias mais adequadas (FERNANDES, 2002). Já é de praxe 
ouvir dos professores queixas acerca da inabilidade dos seus 
alunos com a escrita e com as regras gramaticais da língua por-
tuguesa; é também grande a dificuldade desses professores em 
lidar com a escrita atípica dos seus alunos surdos, já que esta 
não segue as mesmas construções dos ouvintes. Essa dificulda-
de, por parte da escola em compreender o texto dos surdos, faz 
com que ele entre para o rol dos textos incoerentes. Contudo, 
para entender melhor o que isso significa, é importante escla-
recer o que é coerência textual. Para Koch e Travaglia (2015), 
dificilmente é possível definir coerência com um conceito, já 
que envolve a compreensão de vários aspectos, mas é impor-
tante perceber que a coerência está diretamente ligada à possi-
bilidade de se estabelecer um sentido para o texto, ou seja, é o 
que faz com que o texto faça sentido para os usuários, mediante 
o conhecimento de mundo partilhado, das relações entre dito 
e não dito, das leituras. A coerência está ligada ao princípio da 
interpretabilidade e à inteligibilidade, ou seja, numa situação 
de comunicação é a capacidade que o interlocutor tem para 
calcular, acessar o sentido do texto/ discurso. Partindo desse 
pressuposto, é possível afirmar que o interlocutor tem papel 
fundamental para o estabelecimento da coerência de um tex-
to. Marcuschi (2008) afirma que a coerência é em boa parte 
uma atividade realizada pelo receptor do texto que atua sobre 
a proposta do autor, já que é ele que segue as pistas deixadas. 
Desse modo, é possível afirmar que a coerência é uma ativi-
dade interpretativa e não imanente ao texto. Se a coerência é 
uma atividade construída pelos interlocutores e se constitui 
numa relação dialógica e no entendimento de um ponto co-
mum, o desconhecimento dos professores acerca da língua de 
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sinais e a dificuldade em entender as diferenças no processo 
educacional dos surdos podem contribuir para que grande 
parte das produções seja classificada como incompreensível e 
incoerente. Desse modo, a necessidade de se entender os as-
pectos que contribuem e influenciam o sentido dado aos tex-
tos dos surdos, assim como sua situação de produção, justifi-
cam esta pesquisa. Compreender a escrita desses alunos, suas 
particularidades e dificuldades é essencial para entendermos 
a educação de surdos e desvelar os possíveis entraves que im-
pedem uma aprendizagem mais efetiva da língua portuguesa 
na sua modalidade escrita. O presente trabalho constitui uma 
pesquisa qualitativa, cuja proposta metodológica é a realização 
de um estudo de caso, que se propõe a investigar o processo de 
escrita de alunos surdos de duas escolas estaduais da cidade de 
Goiânia. Uma escola regular, turno vespertino, na qual há uma 
aluna surda no 6º ano do ensino fundamental e há a presença 
de um intérprete de Libras para mediar a comunicação com o 
professor regente. A outra é uma escola para surdos, turno ves-
pertino, num agrupamento de Língua Portuguesa, com cinco 
alunos surdos, cuja professora tem fluência na língua de sinais 
e não há a presença de intérprete. A pesquisa se divide em duas 
etapas. Inicialmente, serão colhidos os dados que constituirão 
o corpus do trabalho, mediante visitas às escolas e às salas de 
aula em questão para observação de 10 aulas em cada insti-
tuição, observação do plano de ensino do professor, coleta dos 
textos produzidos em sala de aula, a serem analisados e a apli-
cação de questionário com os alunos, professores e intérpre-
tes envolvidos na pesquisa. O registro da entrevista ocorrerá 
na forma escrita para professores e intérpretes e por meio de 
filmagem para os alunos surdos. Além disso, durante a coleta 
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de dados, caso necessário, poderá ser solicitado ao aluno a fil-
magem em Libras do texto produzido na modalidade escrita. 
A última fase se destina à análise dos dados obtidos nas etapas 
anteriores mediante a leitura de teóricos da área e a redação da 
dissertação. Como a pesquisa ainda está em andamento, ainda 
não é possível analisar ou discutir resultados.

Palavras-chave: Libras. Língua. Coerência. Escrita. Ensino.
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O subprojeto do Programa Institucional de Bolsa de Ini-
ciação à Docência - PIBID, da Faculdade de Letras, do curso 
Letras-Libras, da Universidade Federal de Goiás - UFG, pro-
porciona diversas experiências de práticas no ensino de Lín-
gua Brasileira de Sinais - Libras, com suas diferentes frentes 
de trabalho. As experiências possibilitam diversas reflexões 
quanto ao modo de conduzir uma turma com relação à dis-
ciplina, o interesse por parte dos alunos, estratégias utilizadas 
nas atividades a serem desenvolvidas. É difícil para o aluno 
ouvinte entender a importância de aprender uma língua que, 
para ele, ao sair dá escola não terá relevância para sua vida. 
Segundo Gesser (2012), é de extrema importância fazer com 
que o aluno perceba o valor da língua ensinada. O objetivo é 
exercitar a prática docente e promover comunicação e inte-
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ração entre alunos surdos e alunos ouvintes. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa com abordagem comunicativa do ensino 
de Libras. Elaboração do plano de aula condizente as particu-
laridades de cada turma e as especificidades da Libras, assim 
como dinâmicas visando o interesse dos alunos. Os resultados 
parciais apontam que embora a escola trabalhe com a proposta 
da inclusão e as aulas dinâmicas, percebe-se a preterição por 
parte de alguns alunos com relação a Língua de Sinais. Per-
cebe-se falta de respeito quanto às diferenças, o que inibe a 
participação dos alunos surdos. Contudo, não podemos deixar 
que a indisciplina ou o olhar diferente sobre o outro possa ser 
barreira no processo ensino/aprendizagem. Sugere-se bus-
car novas técnicas e recursos para que esse processo ensino/
aprendizagem ocorra como uma ação mútua. Com a prática 
do ensino de Libras, percebe-se a importância e a necessida-
de do fortalecimento de uma proposta de educação inclusiva, 
mesmo sabendo dos desafios que surgem durante a execução 
das atividades. Diante de toda a preparação, desde o plano a 
execução das aulas, considera-se ainda um desafio ensinar Li-
bras para os alunos de uma Escola Inclusiva. É necessário um 
engajamento de todos os envolvidos, ou seja, direção, coorde-
nadores, supervisores, professores e estagiários para que de 
fato exista um retorno, com avanços significativos na educação 
de surdos e ouvintes.

Palavras-chave: Educação básica. Ensino de Libras Pibid. 
Surdo.
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O presente relato tem como objetivo, compartilhar uma 
experiência envolvendo o ensino de Matemática para alunos 
surdos, de uma escola para surdos em Minas Gerais. O encetar 
deste trabalho se deu a partir das dificuldades apresentadas em 
sala de aula e que, até então, tinham foco voltado para a Língua 
Portuguesa. Diante desta situação, nos pautamos em Bogdan 
& Biklen (1994) no que se refere à pesquisa qualitativa, mais 
especificamente na observação participante, caracterizada pe-
las interações sociais intensas entre investigador, que se mostra 
como parte integrante do processo, e demais sujeitos envolvi-
dos, neste caso, os estudantes surdos, professora de matemática 
e tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
Sabemos que a Libras é expressa por meio das mãos, das ex-
pressões faciais e do corpo, possuindo níveis fonológico, mor-
fológico, sintático, semântico e pragmático, podendo ocorrer 
variáveis dialéticas em todo país. Destacamos também os parâ-
metros da língua, que são representados através das configu-
rações de mãos com as localizações em que os sinais são pro-
duzidos, os movimentos e as direções são unidades mínimas 
que formam os sinais (SILVEIRA, 2002), resultando na língua 
que os surdos utilizam para se comunicar. O ensino da mate-

mailto:eleni_ramos@yahoo.com.br
mailto:arianyborges2@hotmail.com


 55 Caderno de Resumos

mática para estudantes surdos não deve ser restrito, ou apa-
rentar omissões. Propomos uma metodologia baseada em uma 
pedagogia bilíngue, que respeite os surdos, sua identidade, 
sua língua e sua cultura, realizada inicialmente com recursos 
imagéticos e lúdicos, favorecendo assim, o acesso ao conheci-
mento e reconhecimento da disciplina e sua importância para 
a inclusão social, além de representar importante papel em sua 
formação como possibilidade de futuros cidadãos autônomos 
e independentes por deterem o conhecimento, tirando-os, as-
sim, de uma formação matemática minimalista, ou ainda, de si-
tuações onde os surdos possam ser rotulados, por desconhece-
rem a matemática e sua aplicabilidade cotidiana nos diversos 
cenários sociais. O trabalho em sala de aula objetivou enten-
der como se dá a compreensão de conceitos matemáticos para 
estudantes surdos e, ainda, fornecer elementos que pudessem 
esclarecer o entendimento e o acesso à matemática pelos sur-
dos, visto que a disciplina é repleta de regras, possibilidades e 
condições operatórias que colaboram para o desenvolvimento 
lógico do aluno. Assim, destacamos a importância e a necessi-
dade de pesquisas voltadas para a lexicografia referente ao en-
sino da matemática para surdos, levando em conta a utilização 
de materiais concretos para o desenvolvimento de componen-
tes lexicais da língua e a incorporação de novos signos, além 
da utilização dos classificadores no contexto escolar (BRITO, 
1997; OLIVEIRA, 2005). A partir das observações realizadas 
nos anos finais do ensino fundamental, foram realizados es-
tudos e adaptações de materiais e atividades voltadas para a 
realidade dos estudantes. Durante o período de observação, 
destacamos algumas lacunas como: carência de formação e/
ou capacitação para professores; metodologia tradicional pau-
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tada em cálculos; extensas atividades descontextualizadas; re-
cursos pedagógicos arcaicos e principalmente o uso limitado 
da língua de sinais e outros artefatos pertencentes à cultura 
surda, gerando, assim, desconforto e desinteresse por parte dos 
estudantes (SANTOS, 2007). Com base nos estudos de Vygo-
tsky (1998) podemos destacar que a aprendizagem não se dá 
quantitativamente através de conteúdos, mas também através 
da relação com o outro, com o envolvimento e o desenvolvi-
mento de atividades em grupo. Neste caso, destacamos a im-
portância do contato, da interação entre pares surdos como 
modelo cultural e linguístico fundamental, para aprimorar o 
conhecimento destes estudantes. Assim sendo, procuramos 
mediar o processo de ensino/aprendizagem dos estudantes 
surdos, priorizando o ensino da matemática pautada no uso 
da Libras, aliada a oferta de atividades diversificadas, atuali-
zadas, adaptadas e contextualizadas a partir do conhecimento 
espontâneo do grupo envolvido. Portanto, as aulas, bem como 
as atividades, passaram a utilizar com mais afinco a língua de 
sinais e outros recursos, como vídeos e situações comerciais 
práticas e contextualizadas, proporcionando sentido e apre-
sentação concreta ao tema desenvolvido, ou seja, mostrando 
como esse conteúdo pode ser efetivamente aplicado, através 
da Libras, apresentando definições, proposições, fórmulas e 
relacionando os novos conceitos com os já obtidos pelos alu-
nos. Além dos recursos materiais concretos e o uso da Libras 
para ministrar os conteúdos, foram utilizados alguns recursos 
tecnológicos, como a calculadora e o computador (softwares 
educacionais, jogos interativos, dentre outros), no sentido de 
motivar e despertar o interesse e a interação do grupo com 
recursos que fogem do tradicionalismo, favorecendo a comu-
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nicação que se enquadra como um dos principais caminhos 
para a aprendizagem (CARVALHO, 2005; SANCHES, 2004). 
Concluímos ao final deste relato, que os estudantes envolvidos 
neste processo, apresentaram melhor desenvolvimento e con-
solidação dos conceitos relacionados ao ensino da matemática, 
além de demonstrarem significativo avanço no raciocínio lógi-
co. Observamos ainda, maior domínio e conhecimento sobre 
os conteúdos trabalhados, ressaltando que os estudantes con-
seguiram relacionar a matemática com sua rotina em várias 
atividades. Os resultados ultrapassaram nossas expectativas, 
ficando evidenciada a capacidade de estudantes surdos apren-
derem a matemática, suas regras, conceitos e cálculos, a partir 
de um planejamento embasado na sua cultura e mais especifi-
camente em sua língua com recursos apropriados e atividades 
que respeitem sua identidade, nível de desenvolvimento e co-
nhecimento apresentado por este público.

Palavras-chave: surdez. Libras. Matemática para surdos.
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Este trabalho tem o objetivo de analisar os principais aspec-
tos referentes à criação e à validação de sinais da Língua de 
Sinais, de propor um vocabulário da Língua de Sinais Brasi-
leira – LSB – sobre o tema: Fiscalização do Departamento de 
Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), a partir de sinais 
já existentes, além de propor a criação de sinais-termo a uma 
comissão de professores Surdos. Já os objetivos específicos são: 
pesquisar a existência de métodos e processos utilizados para 
criação de sinais em LSB, identificar a ocorrência, em dicio-
nários de Libras, dos sinais-termo na área de fiscalização do 
Detran e enumerar ações de acessibilidade já realizadas nesta 
área de fiscalização e trânsito para Surdos e a eficiência dessas. 
São abordados os seguintes assuntos ligados ao tema proposto: 
as responsabilidades na fiscalização, as leis e projetos criados 
no âmbito do Distrito Federal que afetam diretamente esse ór-
gão com relação à língua usada pelo indivíduo Surdo, as ações 
que foram tomadas de forma efetiva para auxiliar a pessoa 
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Surda nessa autarquia e a importância dos estudos linguísticos 
de Libras para a criação e a validação dos sinais. Os métodos 
utilizados foram o descritivo e a consulta bibliográfica em di-
cionários. Essa pesquisa visa conhecer os fatos e fenômenos re-
lacionados ao tema, coletando-se informações disponíveis. A 
elaboração deste trabalho foi dividida nas seguintes fases: 1) 
Seleção dos trinta termos de sites e de materiais didáticos refe-
rentes ao tema fiscalização do Detran; 2)Pesquisa de cada ter-
mo com suas imagens representativas e seus respectivos sinais, 
os quais foram apresentados a um grupo composto por três 
professores Surdos e uma professora ouvinte, dentre os quais 
alguns foram corrigidos e outros criados por esses profissio-
nais da área de Linguística; 3) Gravação dos sinais em um ví-
deo com legenda para a avaliação e, se possível, a validação por 
um grupo especializado. O referencial teórico desta pesquisa 
é Ribeiro (2013), ela confirma que a estrutura da LSB é cons-
tituída pela combinação dos parâmetros primários e secun-
dários, como: movimento, ponto de articulação, configuração 
de mão(s), direcionalidade, posição das mãos, orientação das 
mãos e região de contato. A execução dos sinais foi registrada 
em fotos e vídeos para que todos esses parâmetros pudessem 
ser visualizados. Após a criação dos sinais termos, foi realiza-
da a validação, ou seja, a aceitação dos sinais por um grupo 
especializado composto por intérpretes e professores Surdos. 
Como resultado do trabalho, após a aceitação e validação, os 
31 (trinta e um) sinais foram catalogados em vídeo e gravados 
em DVD.

Palavras-chave: Detran. Fiscalização. Libras.
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A educação bilíngue como ferramenta  
da inclusão sociocultural da  

comunidade Surda

Georgia Clarice da Silva
georgia.clarice@hotmail.com

Esta pesquisa busca trabalhar as manifestações sociocul-
turais que acontecem no ambiente escolar na educação bilín-
gue para surdos, apresentando quais as metodologias, os con-
teúdos e os materiais didáticos utilizados no ensino de Língua 
Portuguesa como L2. Tem como objeto de estudo a análise e 
a compreensão das manifestações linguísticas discursivas es-
tabelecidas na interação entre duas línguas no meio escolar. 
Assim, busca-se contribuir na formação de ideias inclusivas 
que atendam a particularidade do surdo, a partir de práti-
cas metodológicas que auxiliem suas necessidades comuni-
cativas e sua vivência direta com os ouvintes. Visa-se, por-
tanto, colaborar com o levantamento e análise de propostas 
metodológicas que garantam um ensino de qualidade, com 
respeito aos aspectos culturais e linguísticos da comunidade 
surda. Chizzotti (2011) afirma que uma pesquisa de cunho 
etnográfico investiga sistematicamente uma situação proble-
ma em uma dada comunidade ou em uma organização, sendo 
necessário aos membros de um grupo participar ativamente 
da proposta de pesquisa, pois, de acordo com o autor, juntos 
podem promover informações mais profundas sobre o assun-
to. A metodologia utilizada no desenvolvimento desta inves-
tigação acontecerá por meio da pesquisa in loco em uma sala 
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de aula de uma escola pública para surdos em Goiânia, cujo 
intuito é fazer a coleta de dados por meio de observações sis-
temáticas e assistemáticas, da atuação dos professores em sala 
e dos alunos no ambiente escolar. A coleta de dados, que já 
vem sendo feita, instrumentiza-se em: levantamento dos do-
cumentos elaborados por professores e grupo gestor como: 
Projeto Político e Pedagógico, Projetos de ação, Plano de de-
senvolvimento da escola, Planejamentos e atividades aplica-
das em sala; questionários estruturados e semiestruturados, 
entrevistas, relatórios das aulas e o produto das atividades 
feitas pelos alunos nas aulas de Língua Portuguesa como L2. 
O ambiente escolar promove (pelo menos deveria) a utiliza-
ção da Libras para a assimilação das práticas linguísticas da 
Língua Portuguesa. Como se sabe, a educação bilíngue en-
volve a interação de duas línguas no contexto educacional e, 
para que essa modalidade de ensino se efetive, é necessário 
que haja decisões político-pedagógicas voltadas à coexistên-
cia de duas modalidades linguísticas, definindo qual das lín-
guas assumirá o papel de L1 e qual será a L2. A Lei Federal 
10.436 de 24 de abril de 2002 deu início a reivindicações para 
a criação de uma política educacional que atenda as especi-
ficidades linguísticas e culturais dos surdos no país, para que 
o aluno tenha aulas em sua língua materna e os professores 
partam do uso da Libras para o ensino de Língua Portuguesa 
como segunda (L2). Sobre isso Pereira (2000) diz que a lín-
gua de sinais preenche as mesmas funções que a língua falada 
tem para os ouvintes, e se espera que ela possa ser adquirida 
na interação com usuários fluentes. Este estudo ancora-se, 
assim, numa abordagem sociolinguística, pois essa linha de 
análise linguística é uma das áreas da linguística que trata da 
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língua (qualquer língua) em seu uso social, ou melhor, enfoca 
o aspecto funcional das variedades da língua principalmente 
pautado em Fishman (1972). Grosjean (1981) esclarece ques-
tões sobre as características de aquisição de L2 e da definição 
de pessoa bilíngue, no entanto, para que se efetive o aprendi-
zado da segunda língua é necessário que as atividades sejam 
contextualizadas e acreditar que o aluno, ao ser alfabetizado 
em uma segunda língua, tenha condições de compreender o 
que lhe está sendo ensinado a partir do uso de sua L2 por 
meio de estímulos visuais, brincadeiras e atividades que con-
duzam à percepção e ao aprendizado. Para Vygotsky (1993), 
uma criança que apresenta qualquer deficiência não é menos 
desenvolvida que as demais, pelo contrário, ela se estrutura 
de forma psíquica diferenciada, ou seja, ela busca caminhos 
por intermédio das áreas não afetadas, parte então de suas 
potencialidades. Contudo, embasados na teoria sociolinguís-
tica que trata de questões referentes ao bilinguismo e ampa-
rados pela abordagem sócio-histórica e cultural de Vygotsky 
(1993), esse estudo se remete a abordagem de Paulo Freire 
com relação à visão de mundo, nos colocando a refletir so-
bre as colocações de Braggio (1992) e sobre as reflexões de 
Wrigley (1996), em relação à necessidade de mudança de 
pensamento social para com o surdo. Espera-se com esse es-
tudo mudanças e possíveis melhorias na política educacio-
nal bilíngue. Busca-se ainda esclarecer os aspectos sobre o 
crescimento qualitativo e em quais pontos se faz necessária 
a reavaliação e reestruturação para a melhoria e garantia de 
ensino de qualidade a esses alunos surdos. Espera-se com essa 
pesquisa ora em andamento, responder as seguintes questões: 
(1) Quais metodologias, conteúdos e materiais didáticos são 
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utilizados no ensino de língua portuguesa como segunda lín-
gua na escola bilíngue para surdos em Goiânia como forma de 
se garantir ao surdo uma educação bilíngue como instrumen-
to de inclusão sociocultural? (2) Quais concepções de língua 
estão na base do currículo da escola-campo para se analisar 
quais são as especificidades do ensino bilíngue para surdos? 
(3) Que tipo de metodologia é trabalhada para o ensino de 
Língua Portuguesa (L2) na escola de surdos de Goiânia, ten-
do como língua de instrução a Libras? Como os conteúdos e 
materiais didáticos são adaptados para o ensino de segunda 
língua para a comunidade surda na escola bilíngue? É nesse 
contexto que se encontra a necessidade de realizar pesquisa 
sobre ensino e aprendizagem de L2, sobre as especificidades 
da pessoa bilíngue, a natureza das interações com pessoas 
monolíngues de Língua Portuguesa para que se possa contri-
buir na efetivação e melhoria do ensino de surdos, ao passo 
que é de suma importância o significado do ensino de Língua 
Portuguesa para surdos como um canal de desenvolvimento 
e garantia de efetiva participação do surdo como sujeito mul-
ticultural sem desprezar sua própria cultura.

Palavras-chave: Bilinguismo. Inclusão sociocultural. Surdez.
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Análise e comparação entre janela em 
Libras e legenda em Língua Portuguesa

Gilmar Garcia Marcelino
gilmar70garcia@hotmail.com

Este trabalho investiga o uso de uma língua viso-espacial, 
as leis de acessibilidade garantidas aos surdos brasileiros e a 
valorização da língua, cultura e identidade desses sujeitos. A 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) é uma língua natural da 
comunidade surda no Brasil e é reconhecida como meio legal 
de comunicação e expressão pela Lei nº 10.436, de 24 de abril 
de 2002. O objetivo principal deste estudo é analisar e com-
parar a janela de tradução e interpretação proposta em Libras 
com a legenda em Língua Portuguesa nos vídeos do Youtube. 
Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido por meio de 
vídeos, de caráter público, que disponibilizam legenda de Lín-
gua Portuguesa e janela de Libras. Vários fatores contribuem 
para a acessibilidade, porém, a aquisição da língua portuguesa 
pelos surdos brasileiros dá-se efetivamente por meio da Libras. 
Foram selecionados dois vídeos sobre política ou notícias, re-
tirados de jornais ou programas de entrevistas que avaliaram 
os critérios: legenda em Língua Portuguesa e janela em Libras. 
Concluiu-se que, na maioria dos programas em que há a janela 
de Libras, o seu tamanho não permite uma boa visualização 
das configurações de mão e das datilologias nos vídeos digitais. 
Além disso, esses programas acrescentam e optam pela legen-
da, mesmo tendo dificuldades para expor uma compreensão 
funcional da Língua Portuguesa ao seu público, seja ele ou-
vinte ou surdo. Este trabalho intitulado “Análise e compara-

mailto:gilmar70garcia@hotmail.com
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ção entre janela em Libras e legenda em Língua Portuguesa” 
tem por objetivo analisar a janela de tradução, a interpretação 
de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a legenda em Língua 
Portuguesa (LP) nos vídeos do Youtube. Os dados do Censo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 
2010, revelaram que há 45,6 milhões de pessoas com deficiên-
cias (auditiva, intelectual, física, visual ou múltipla) no país, 
o que representava 23,9% da população brasileira. Os sujeitos 
surdos são uma parcela significativa da população brasileira 
que necessitam analisar a produção audiovisual comparando 
legenda de LP e a janela de Libras. Atualmente o uso de uma 
língua viso-espacial (QUADROS; KARNOPP, 2004) é garan-
tia de acessibilidade aos sujeitos surdos brasileiros, além de va-
lorizar sua língua, cultura e identidade, que é visual e natural. 
Com a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, a Libras passa a 
ser reconhecida como língua oficial das comunidades surdas, 
e também com o Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, 
sendo obrigatório estabelecer o uso da janela com intérprete 
de Libras ou legenda oculta em português para acessibilidade 
dos sujeitos surdos usuários do Youtube.

A regulamentação de que trata o caput de-
verá prever a utilização, entre outros, dos se-
guintes sistemas de reprodução das mensa-
gens veiculadas para as pessoas portadoras 
de deficiência auditiva e visual:

I – a subtitulação por meio de legenda ocul-
ta; II – a janela com intérprete de Libras; e

III – a descrição e narração em voz de cenas 
e imagens. (BRASIL, 2004).
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De acordo com a Portaria nº 310 do Ministério das Comuni-
cações, o termo legenda pode ser compreendido como a “trans-
crição, em LP, dos diálogos, efeitos sonoros, sons do ambiente e 
demais informações que não poderiam ser percebidos ou com-
preendidos por pessoas com deficiência auditiva” (BRASIL, 
2006). Esta mesma portaria define a janela de Libras como o 
“espaço delimitado no vídeo onde as informações são interpre-
tadas na Língua Brasileira de Sinais”. Temos como objetivos: 
1- analisar a comparação entre janela em Libras e legenda em 
Língua Portuguesa; 2- analisar se os vídeos do Youtube favo-
recem a acessibilidade, além de refletir e entender melhor o 
conhecimento crítico. Trata-se de um estudo qualitativo, reali-
zada entre novembro e dezembro de 2016, no qual trechos de 
vídeos do Youtube com janela de Libras e legenda em Língua 
Portuguesa foram exibidos a sujeitos surdos. Foram selecio-
nados dois vídeos sobre política ou notícias, retirados de jor-
nais ou programas de entrevistas. Em seguida, confirmou-se 
o entendimento sobre esses vídeos, discutindo-os ao término 
de cada exibição. Após essa etapa, foi pedido aos surdos que 
avaliassem os vídeos conforme alguns critérios, sendo eles: 
1- Legenda em Língua Portuguesa: ativa legenda em portu-
guês para o vídeo do Youtube, que facilita a compreensão dos 
surdos ou depende dos outros surdos, o que pode dificultar o 
entendimento de algumas palavras significativas. 2- Janela em 
Libras: avalia o formato da janela do tradutor e intérprete de 
Libras. Um dos vídeos selecionados foi retirado do programa 
de John Oliver (ator e comediante britânico). A visibilidade 
da legenda em Língua Portuguesa e da imagem da Petrobrás 
(lado esquerdo) esclareceram a situação para alguns surdos ou 
pessoas com deficiência auditiva conseguirem compreender a 
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legenda de LP. Para visualizar a produção audiovisual, bas-
ta acessar o link <https://www.Youtube.com/watch?v=3ux-
tctclq7w>, ilustrado na Figura 1, a seguir:
Figura 1 – Programa Last Week Tonight satiriza escândalo 
sobre Petrobrás e Dilma Rousseff

Fonte: https://www.Youtube.com/watch?v=3uxtctclq7w. Publicado em 
16 de março de 2015.

Já o segundo vídeo exibido, mostra-se muito interessan-
te e correto, a visibilidade da tradução e interpretação em 
Libras facilita o entendimento, pois os surdos participantes 
mostraram-se satisfeitos, compreenderam e esclareceram 
seu posicionamento a respeito do assunto. Neste caso, foi 
exibido uma produção sobre a NBR 15290:2005, que trata 
justamente da acessibilidade em comunicação, apresentada 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT no 
Canal TV Assembleia (canal 30). Na Figura 2, a seguir, per-
cebe-se a imagem da intérprete de LS, considerando que os 
movimentos corporais são extremamente importantes para a 
comunicação, neste caso:

http://www.Youtube.com/watch?v=3uxtctclq7w
http://www.Youtube.com/watch?v=3uxtctclq7w
http://www.Youtube.com/watch?v=3uxtctclq7w
http://www.Youtube.com/watch?v=3uxtctclq7w
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Figura 2 – Pronunciamento de análise da conjuntura política

Fonte: <https://www.Youtube.com/watch?v=F0gTzjt_JV4>. Publicado 
em 18 de março de 2016.

Este trabalho evidencia a necessidade de refletir sobre as 
estratégias da produção audiovisual usadas em vídeos do You-
tube, para que contribuam na busca de um canal eficiente de 
acessibilidade para surdos nos meios de produção audiovisual, 
residindo aí sua função social e cultural. Os dois vídeos apon-
taram que a janela de Libras é o meio de acessibilidade linguís-
tica mais adequado e adaptado, mas fizeram considerações a 
respeito do tamanho. Alguns afirmaram que, na maioria dos 
programas em que há a janela de Libras, o seu tamanho não 
permite uma boa visualização das configurações de mão e das 
datilologias nos vídeos digitais; acrescentam ainda que, por 
essa razão, muitas vezes optam pela legenda, mesmo tendo di-
ficuldades para compreender a Língua Portuguesa. Em suma, 
os sujeitos surdos indicam que a compreensão de vídeos pelo 
Youtube, utilizando-se a comparação entre a legenda em LP e 
a janela em Libras, foram equivocados em alguns momentos, e 
houve também lacunas em sua compreensão leitora.

Palavras-chave: Janela em Libras. Legenda em Língua Por-
tuguesa. Youtube.

http://www.Youtube.com/watch?v=F0gTzjt_JV4
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Investigar o que os profissionais da educação, de uma for-
ma geral, conhecem sobre as terminologias usadas no cam-
po dos Estudos Surdos é o objetivo deste estudo. A Lei nº 
5.296/04 define deficiência auditiva como a perda bilateral, 
parcial ou total, de quarenta e um decibéis ou mais, com-
provada por audiograma nas frequências de 500 hertz, 1.000 
hertz e 2.000 hertz. Segundo Honora e Frizanco (2015), con-
forme pesquisas anteriores, o Censo de 2010 declara que 5,1% 
da população brasileira apresenta deficiência auditiva. De 
acordo com as autoras, a deficiência auditiva ocasiona uma 
diminuição da capacidade de percepção sonora e o deficiente 
auditivo geralmente se comunica pela fala e apresenta uma 
perda auditiva de grau leve ou moderado, diferentemente da 
surdez que ocasiona uma incapacidade de percepção do som 
e considera que a audição é fundamental para a aquisição da 
linguagem falada e sua deficiência poderá ocasionar várias 
dificuldades nas relações sociais, psicológicas e nas intera-
ções. Normalmente, ao indagarmos as pessoas sobre o surdo 
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e sua língua, é comum que elas não saibam responder ade-
quadamente e acabem demonstrando certo preconceito ou 
falta de conhecimento ao tentar encontrar a expressão mais 
adequada. Entendemos que é de suma importância que todos 
de uma forma geral conheçam sobre a diversidade, a inclu-
são, a surdez e o uso adequado dos termos relacionados aos 
Estudos Surdos. Especialmente no âmbito educacional, esse 
conhecimento por parte dos diretores, coordenadores, pro-
fessores e demais funcionários pode gerar uma significativa 
diferença no modo como o Surdo é visto. É isto que justifi-
ca a realização desta pesquisa. Dentre os vários teóricos que 
embasaram nosso estudo, destacamos Audrei Gesser (2009), 
Gladis Perlin (2010), Márcia Goldfeld (2002) e também Már-
cia Honora e Mary L. E. Frizanco (2008). Terminologia é, de 
acordo com Holanda-Ferreira (2010), o conjunto de termos 
de uma arte ou de uma ciência, nomenclatura. Esta, quando 
usada de maneira incorreta, poderá transmitir uma resistên-
cia à quebra de paradigmas, demonstrando assim valores e 
conceitos preconceituosos. Durante muito tempo, o uso da 
língua de sinais em sala de aula foi proibido devido à op-
ção pela Filosofia Oralista e esta foi uma tendência mundial 
(GOLDFELD, 2002). Tal fato acarretou muitos transtornos à 
pessoa surda e sua aceitação por parte das demais. Contudo, 
mesmo com todas as proibições e dificuldades, os alunos sur-
dos não deixaram a língua de sinais morrer, pois a utilizavam 
nos corredores e pátios das escolas. A referida autora relata 
também que a Comunicação Total chegou ao Brasil no final 
dos anos setenta e não reconheceu a naturalidade da língua 
de sinais, criando recursos artificiais na tentativa de facilitar 
a comunicação e a educação dos surdos. Em meados da dé-



 74 II Seminário Goiano de Educação Bilíngue

cada de 1980, o Bilinguismo tem seu início no Brasil tendo 
como pressuposto básico que o surdo deve ser bilíngue, ou 
seja, deve adquirir como língua materna e natural a língua 
de sinais e como segunda língua, a língua oficial do seu país. 
A língua de sinais é, segundo a autora, a única língua que o 
surdo pode dominar plenamente e que serve para todas as 
suas necessidades. A comunidade surda brasileira conquistou 
grande vitória com a aprovação da Lei de Libras n° 10.436 
de 24, de abril de 2002 e o Decreto n° 5626, de 22 de dezem-
bro de 2005 que a regulamenta. Todavia, tal aprovação não 
garante o respeito a todos os seus direitos e por isso a luta 
da comunidade surda não pode parar. Skliar (2010) define o 
termo ouvintismo como uma proximidade particular que se 
dá entre ouvintes e surdos, na qual o ouvinte sempre está em 
posição de superioridade. Gesser (2009) atesta que a surdez 
precisa ser construída na perspectiva do discurso da diver-
sidade, do reconhecimento linguístico, cultural e não pelo 
preconceito do discurso médico, do déficit, da falta, da anor-
malidade. “A língua de sinais tem estrutura própria e é autô-
noma, ou seja, independentemente de qualquer língua oral 
em sua concepção linguística” (GESSER, 2009, p. 33). Entre-
tanto, temos percebido que nem todos sabem disso. O surdo 
é capaz de interagir, aprender, criar e se comunicar. Apesar 
disso, ainda sofre com o preconceito que em nossa visão é 
gerado principalmente pela falta de conhecimento das pes-
soas em geral. Entendemos que os educadores exercem pa-
pel fundamental na sociedade e podem contribuir para que 
estas possibilidades sejam reais na vida social e acadêmica 
dos surdos. Contudo, é necessário que conheçam melhor o 
Surdo, sua língua e sua cultura. A pesquisa foi realizada em 
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uma escola estadual de médio porte, vinculada à Subsecreta-
ria Metropolitana de Educação de Goiânia. O questionário, 
composto por doze questões objetivas, foi respondido por 
dezenove professores. Após a análise dos dados, confeccio-
namos material informativo (panfletos) para promover escla-
recimentos junto aos participantes da pesquisa. Verificamos a 
falta de conhecimento dos educadores sobre a Língua de Si-
nais Brasileira, quanto: à não universalidade; à existência de 
gramática; às variações regionais; às origens históricas; a não 
equivalência à mímica; e à total possibilidade de expressão de 
conceitos abstratos. Também averiguamos a dificuldade na 
escolha da forma mais adequada para se referir a uma pessoa 
surda e o não reconhecimento da Libras como uma língua, 
quando comparada a uma versão sinalizada da língua oral e 
ao alfabeto manual.

Palavras-chave: Estudos Surdos. Educadores. Surdo. Libras.
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Segundo o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 9,7 mi-
lhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, o que repre-
senta 5,1 % da população brasileira. Desse total, um milhão são 
crianças e jovens até a idade de 19 anos. Na educação básica 
é recomendável que o educando surdo tenha domínio da lín-
gua de sinais (L1) e aprenda o português na modalidade escrita 
(L2). A Libras é uma forma de comunicação e expressão em 
que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com es-
trutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de 
transmissão de ideias e fatos, empregado pelas comunidades 
de pessoas surdas do Brasil. A língua de sinais possibilita aos 
educandos surdos uma melhor comunicação e socialização 
com os integrantes da comunidade escolar, além de auxiliar no 
processo de aprendizagem. Nesse sentido, a principal intenção 
desse projeto de pesquisa é investigar as dificuldades e possí-
veis estratégias a serem adotadas por professores de educação 
física do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública 
estadual de Goiás no ensino dos conteúdos dessa disciplina 
para estudantes surdos. Para as nossas análises, levaremos em 
conta a importância da implementação da Língua Brasileira de 
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Sinais na construção de conceitos da Cultura Corporal (Co-
letivo de Autores – 1992) e sua contribuição no processo da 
aprendizagem e vivências no ambiente escolar. De início, jul-
gamos fundamental a manutenção de um ambiente linguístico 
escolar adequado ao educando com vistas ao seu desenvolvi-
mento na linguagem e cognição. Fernandes (2005) reforça essa 
ideia quando afirma que um ambiente adequado “propicia a 
pessoa surda a exposição da língua o mais cedo possível, obe-
decendo as fases naturais de sua aquisição [...]. Privá-la desse 
direito, sob qualquer alegação, é desrespeitá-la em sua integri-
dade” (p. 45). Partimos da hipótese de que nas instituições de 
Educação Básica é possível que há a falta de domínio da Libras 
pelos professores de educação física e a ausência de sinais que 
expliquem conceitos ligados a essa disciplina. Sendo assim, a 
nossa avaliação inicial é a de que os profissionais de educação 
física, no trabalho com os alunos surdos, necessitam de quali-
ficação em Educação  Especial  ou  habilitação  na   língua   de   
sinais,   uma   vez   que “o aprendizado da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS, pode proporcionar total interação entre os 
alunos   e   um   maior    desenvolvimento cognitivo” (BRASIL, 
2000, p. 48). Diante disso, a presente pesquisa tem como objeti-
vo geral, verificar o nível de domínio da Libras pelos professo-
res de educação física e sua influência (participação, convívio, 
interesse e compreensão de conceitos), numa escola da rede 
pública do Estado de Goiás. Seus objetivos específicos são: (1) 
verificar quais as leis que direcionam o ensino de Libras nas es-
colas públicas no âmbito nacional e da rede estadual de Goiás, 
(2) verificar qual é o nível de domínio da língua de sinais dos 
professores de educação física e se há formação continuada no 
ensino de Libras; (3) verificar qual é relação construída entre 
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os professores de educação física, os intérpretes de libras e os 
alunos surdos em uma proposta bilíngue; (4) verificar qual é 
o envolvimento dos alunos ouvintes com os alunos surdos du-
rante as aulas teóricas e práticas de educação física. Para a pos-
sibilidade de realização dos objetivos elencados, a execução da 
metodologia será constituída pelos seguintes procedimentos: 
(a) desenvolver uma pesquisa bibliográfica para compreender 
a relação da prática dos professores de educação física e com 
a de formação continuada em libras, a “postura” do educando 
surdo e a função dos intérpretes, (b) realizar pesquisas de cam-
po em uma escola da rede estadual de educação de Goiás com 
vistas à observação e prática de entrevistas semi-estruturadas 
com os professores regentes, educandos surdos e intérpretes; 
(c) observar se a educação física proporciona a socialização do 
educando surdo com os alunos ouvintes e até que ponto tal 
aceitação acontece nas aulas práticas, (d) observar se no am-
biente inclusivo, as escolas desenvolvem uma proposta bilín-
gue de ensino e quais vertentes têm sido construídas e descon-
truídas para incluir o educando surdo em todas as atividades 
propostas na aula de educação física, (e) ministrar aulas em 
parceria com o professor regente com a disposição de sinais 
relacionados à inclusão do surdo e melhor compreensão dos 
termos dessa disciplina e, como produto final, (f) elaborar um 
glossário semibilíngue terminológico, com associação de ima-
gens, palavras em português e sinais em libras relacionado a 
linguagem e conceitos próprios da disciplina de educação físi-
ca com a língua de sinais. A presente pesquisa é qualitativa sen-
do a Escola Estadual Colemar Natal e Silva, unidade da rede 
estadual de Goiás e situada na cidade de Goiânia-Goiás, o nos-
so campo de observação. O estudo está em fase de andamento 
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com alguns dados levantados e analisados diante das teorias 
que envolvem os conceitos necessários. As leituras efetivadas 
e os trabalhos de campo realizados confirmam a hipótese de 
que, ainda, na instituição observada existe a falta de domínio 
da Libras pelos professores de Educação Física (formação con-
tinuada) e a ausência de sinais que expliquem conceitos ligados 
a essa disciplina, influencia no elo de ensino aprendizado dessa 
disciplina. Dos resultados obtidos até o estante, mostram que 
os surdos não estão tendo acesso ao currículo das escolas re-
gulares, pois dos três alunos surdos entrevistados somente um 
é alfabetizado e letrado. Nas salas de aula comum, o professor 
regente não sabe libras, por mais esforço em tentar se comuni-
car, e quando tem um interprete, nem sempre o mesmo acom-
panha as aulas. É na pratica apenas dois dos interpretes fazem 
a interpretação das aulas práticas e teóricas. No relacionamen-
to com os ouvintes, os surdos destacaram a dificuldade na co-
municação por causa da língua de sinais, o que torna difícil a 
relação surdo-ouvinte. Mesmo com os resultados ainda incon-
clusos, o percurso investigado permite dizer que, a elaboração 
de um glossário semibilíngue – Língua Portuguesa e Língua 
de Sinais, que segundo Tuxi (2017), tem o “ intuito principal 
de registar e organizar os sinais termos” na área de Educação 
Física, poderá auxiliara os profissionais da área, e possibilitará 
a compreensão dos conceitos e a comunicação do aluno surdo 
com os ouvintes, sem a necessidade do interprete, possibilitam 
que por meio da Libras é possível interagir, aprender e estabe-
lecer relações em um espaço integramente inclusivo. Segun-
do, Oliveira e Stumpf (2013), o conhecimento construído por 
meio do glossário é uma ferramenta de consulta que contribui 
para melhor qualidade das aulas, na pesquisa da área de língua 
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de sinais e também no uso da comunidade surda. A Libras é 
uma linguagem ativa, e através dela os surdos conquistam o 
seu espaço no mundo.

Palavras-chave: Educação Física. Libras. Inclusão. Glossá-
rio semibilíngue.
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O tema desta pesquisa refere-se às contribuições do Pro-
grama Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 
para a formação do professor de Libras. E as contribuições 
desse programa para a formação de professores surdos e ou-
vintes do Pibid do curso de Letras: Libras da Faculdade de 
Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria 
com uma escola pública de educação básica. Os alunos pibi-
dianos descobrem qual a metodologia adequada para ensinar 
Libras nas aulas são mais importantes e, principalmente, a re-
lação da teoria e da prática na formação de professores pelo 
pibid. O estudo ocorreu na Escola pública estadual “Colégio 
Estadual Colemar Natal e Silva” - Goiânia - GO, onde acon-
tece o desenvolvimento do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (Pibid), vinculado à Universidade 
Federal de Goiás – UFG, ao curso de Letras: Libras. Após a 
Declaração de Salamanca, as Políticas Públicas Educacionais 
foram articuladas com a intenção de evitar a “exclusão” den-
tro das escolas. Sendo assim, se buscou repensar nas práticas 
pedagógicas tendo em vista uma educação de qualidade para 
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todos e, consequentemente, melhorar o aprendizado de alu-
nos com Necessidade Educacionais Especiais – NEEs. Com a 
aprovação de Leis e Decretos que regulamentasse e facilitasse 
o desenvolvimento dos alunos, foram instituídas nas escolas, 
programas de ensino que estabelecessem recursos pedagógi-
cos apropriados e adaptados. Essas medidas foram tomadas 
para garantir acesso e aprendizado, reconhecendo assim as 
diferenças e peculiaridades dos indivíduos, para que os mé-
todos, técnicas, metodologias e recursos sejam apropriados e 
propiciem tal qualidade ao ensino.

De acordo com Garcia et al.:

O AEE é um serviço da Educação Especial 
que identifica, elabora e organiza recursos 
pedagógicos e de acessibilidade que elimi-
nem barreiras para a plena participação dos 
alunos, considerando suas necessidades es-
pecíficas. Ele deve ser articulado com a pro-
posta da escola regular, embora suas ativida-
des se diferenciem das realizadas em salas de 
aula de ensino comum (2009, p.1).

Assim, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), é 
o trabalho pedagógico pensado para cada aluno, respeitando 
suas singularidades, possibilidades e especificidades, elabo-
rando estratégias que minimizam as diferenças de desenvol-
vimento e aprendizagem dentre as diversidades educacionais 
presentes nas escolas inclusivas. Sobre o atendimento dos alu-
nos com surdez, o ensino complementar é essencialmente de 
cunho linguístico. Segundo ALVES et al.:

No AEE de Libras: o AEE deve ser planeja-
do com base na avaliação do conhecimento 
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que o aluno tem a respeito da Libras e reali-
zado de acordo com o estágio de desenvolvi-
mento da língua em que o aluno se encontra. 
Após a avaliação inicial, o professor de Li-
bras precisa pensar na organização didática 
que implica o uso de imagens e de todo tipo 
de referências. O AEE em Libras fornece a 
base conceitual dos conteúdos curriculares 
desenvolvidos na sala de aula. Esse atendi-
mento contribui para que o aluno com sur-
dez participe das aulas, compreendendo o 
que é tratado pelo professor e interagindo 
com seus colegas. A proposta didático-pe-
dagógica para se ensinar português escrito 
para os alunos com surdez orienta-se pela 
concepção bilíngue

- Libras e português escrito, como línguas 
de instrução destes alunos). O objetivo 
desse atendimento é desenvolver a compe-
tência linguística, bem como textual, dos 
alunos com surdez, para que sejam capazes 
de ler e escrever em língua portuguesa. [...] 
(2010, p. 12)

Consta, ainda, como perfil do professor de AEE, no Manual 
de Orientação: Programa de Implantação da Sala de Recur-
sos Multifuncionais (BRASIL, 2010), dentre outras, e como 
orientações e atribuições, que o educador desta sala esteja ar-
ticulado com os professores das classes comuns, nas diferen-
tes etapas e modalidades de ensino. Uma das atividades do 
Subprojeto Letras: Libras, do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência – PIBID, da Universidade Federal de 
Goiás – UFG, é desenvolvido no AEE, com atendimentos no 
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contra turno para alunos surdos do ensino fundamental I, II 
e Ensino médio, com recursos e metodologias apropriadas, vi-
sando atender as necessidades dos alunos conforme a série e o 
nível em que se encontra. Essa é uma ação inédita no contexto 
PIBID e que requer, portanto, uma constante ação – reflexão 
– ação das atividades de ensino da Libras na educação inclu-
siva. Dessa forma os objetivos desse estudo visou (1) investi-
gar e refletir, sobre os desafios atuais no AEE para os alunos 
surdos, (2) promover o raciocínio lógico interligando conteú-
dos escolares com práticas cotidianas, a partir da produção 
de tarefas e descrição das mesmas usando diversas linguagens 
(virtual, escrita, imaginária, etc.), (3) desenvolver ações que 
atendam às necessidades educacionais dos alunos surdos no 
contexto escolar e na sociedade, partindo dos conteúdos es-
colares vinculados às suas vivencias na sociedade, a fim de 
possibilitar transformações em suas realidades institucionais 
e sociais. A metodologia do trabalho, de abordagem qualita-
tiva, enquadrou-se numa pesquisa-ação, e buscou promover 
mudanças práticas didático-pedagógicas nos processos de en-
sino-aprendizagem complementares que são realizados nas 
salas de atendimento educacional especializado. Quanto aos 
procedimentos, no primeiro momento, uma investigação foi 
realizada visando um entendimento tanto das práticas peda-
gógicas anteriormente abordadas como dos documentos nor-
teadores dessas práticas, associadas com entrevistas feitas com 
professores de sala e intérpretes de Libras, além das reuniões 
orientativas com as coordenadoras do projeto PIBID, obten-
do-se informações complementares sobre as necessidades dos 
alunos surdos. No segundo momento, em pares, os pibidianos 
construíram propostas de atividades que foram aplicadas no 
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atendimento educacional especializado. E, no terceiro mo-
mento as propostas foram apresentadas aos alunos surdos, no 
período matutino para os alunos surdos do nível fundamental 
e, no vespertino, para os alunos surdos do ensino médio e um 
do oitavo ano e posteriormente pretende-se reavaliar as ações 
aplicadas através de uma análise crítica das práticas, seguida 
de seus resultados serão descritos em um relatório final. Os re-
sultados parciais foram construídos com base em relatos dos 
próprios professores, intérpretes, coordenadoras, pais dos alu-
nos surdos dos períodos matutino e vespertino e até mesmo de 
alguns outros colegas desses alunos surdos e discutiram sobre 
as suas dificuldades de aprendizado e dos objetivos a serem al-
cançados dentro do AEE. Tendo em vista das dificuldades de 
aprendizado, e sugestões que nortearam ao longo dessas inves-
tigações, e dos relatos apresentados pela equipe pedagógica, 
o foco na construção de redações não interessavam boa parte 
dos alunos do período vespertino, uma vez que os mesmo sus-
tentaram que o ambiente do AEE está mais voltado para fases 
iniciais e não para eles que já cursavam o nível médio. A busca 
pelo ensino básico de Libras, junto o ensino de português, foi 
entendido como uma necessidade principal desses alunos pois, 
a associação de palavras tanto no português quanto na Libras 
estava presente. Para a fundamentação das atividades, os pi-
bidianos construíram ações articuladas a cada nível de esco-
laridade. Tendo em vista as dificuldades de aprendizado e as-
sociação de palavras, buscou-se na literatura infantil trabalhar 
os gêneros textuais, associados à exercícios de interpretação, 
partindo para resoluções e atividades que permitisse os alunos 
a refletirem sobre sua prática e vivência na sociedade. Além 
disso, buscou-se trabalhar no ensino médio o conteúdo de cada 
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gênero numa perspectiva transdisciplinar, mas com foco mo-
tivador para a busca de futuras profissionalizações tais como: 
atividades com charges associada ao perfil de um futuro cartu-
nista; construção de noticiários de revistas associada ao perfil 
de um futuro jornalista etc., a fim de conscientizar os alunos 
da existência da relação complementar das disciplinas no en-
tendimento e interpretação de um contexto discursivo, seja ele 
textual ou comunicativo, e de suas aplicabilidades no cotidiano 
social, com vistas à emancipação, e, futuramente, mercadoló-
gico induzindo-os, assim, quanto à importância dos conteúdos 
escolares em suas vidas cotidianas práticas e no entendimento 
reflexivo dos acontecimentos naturais e sociais dos quais eles, 
alunos surdos(pibidianos) estão envolvidos.

Palavras-Chave: Atendimento Educacional Especializado. 
Aprendizado. Surdos. PIBID. Formação de professores.
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A proposta do sistema de educação inclusiva para a forma-
ção social de crianças deficientes, no contexto educacional, 
permite trazer algumas reflexões sobre sua aplicabilidade no 
ensino de crianças surdas. Atualmente, essa inclusão traz o 
intérprete de libras como principal figura para o processo de 
educação do surdo, pois além de ser o porta voz de informa-
ções, tem também o papel de “educar”. Desse modo, o profes-
sor fica isolado da sua relação com a criança surda e, em várias 
situações, o intérprete passa a ser visto como principal moti-
vador e mediador para o processo de ensino e aprendizagem. 
Apesar do reconhecimento da Libras – língua brasileira de si-
nais– como meio legal de comunicação da comunidade surda 
(Lei 10.436/02), feito a ser comemorado nos últimos 15 anos, 
sabe-se o valor de conhecer todos os aspectos e recursos cul-
turais que representam essa língua, e a importância de ter uma 
proposta de educação “bilíngue”. Essa proposta fundamenta, 
principalmente, a necessidade de construir um ambiente cul-
tural que esteja dentro dos princípios da cultura surda, nesse 
caso, tendo professores bilíngues para construção de conhe-
cimento na língua materna do sujeito surdo e o uso da Libras 
como língua natural, além de ter o ensino de português na mo-
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dalidade escrita (BARROS et al, 2014). Essa abordagem, com 
certeza, permite trazer o sujeito surdo a realidade de igualdade 
em seu desenvolvimento em relação às crianças ouvintes, de 
modo que ele não tenha atrasos cognitivos no seu processo de 
maturação. Apesar de ter a Libras como língua de instrução na 
educação bilíngue, a maneira com que a modalidade escrita da 
língua portuguesa é ensinada atualmente, resulta em atrasos 
na alfabetização, visto que, o aluno surdo é alfabetizado na es-
crita da língua oral antes mesmo de conhecer os aspectos gra-
maticais de sua própria língua. Essas circunstâncias permitem 
que o próprio sujeito surdo esteja entrelaçado à aprendizagem 
de uma língua oral em sua modalidade escrita, feito que as pró-
prias crianças não dominam nem mesmo sua língua materna 
(BARROS, 2007). Focando também no processo de aprendi-
zagem da criança surda, Quadros (2006) traz algumas reflexões 
que permitem enxergarmos a disparidade de ensino de escrita. 
Segundo a autora,

[l]er e escrever em sinais e em português são 
processos complexos que envolvem uma 
série de tipos de competências e experiên-
cias de vida que as crianças trazem. As com-
petências gramatical e comunicativa das 
crianças são elementos fundamentais para o 
desenvolvimento da leitura e escrita. Quan-
do o leitor é capaz de reconhecer os níveis 
de interações comunicativas reais, ele passa 
a ter habilidades de transpor este conheci-
mento para a escrita. As crianças precisam 
internalizar os processos de interação entre 
quem escreve e quem lê para atribuir o ver-
dadeiro significado à escrita. (2006, p.31).
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Além disso, Campos e Silva (2013) afirmam que, 

[a] distância existente entre a língua de si-
nais e a escrita alfabética tem implicações 
severas no processo de alfabetização de 
crianças surdas, de tal forma que se torna 
ousado almejar que uma criança surda, que 
possui a língua de sinais como primeira lín-
gua, se expresse, de forma eficaz, pelo portu-
guês escrito. (2013, p. 55).

O sistema de escrita das línguas de sinais ELiS, surgiu para 
suprir essa necessidade, proporcionando aos surdos autonomia 
linguística e propriedade de sua cultura. A aprendizagem de 
uma escrita baseada na modalidade visual, permite ao sujeito 
surdo adquirir competência gramatical na sua própria língua, 
uma vez que, a criança surda estará na mesma situação que a 
criança ouvinte, no caso, aprendendo a escrever e a ler na sua 
modalidade linguística, logo, ela poderá adquirir competência 
para desenvolver habilidades de aprender uma segunda língua, 
podendo ser o português em sua modalidade escrita. A escrita 
tem um papel importante como meio de comunicação, pois é 
uma ferramenta que permite produzir linguagem, e linguagem 
nas suas diferentes formas de poder expressar, além de ser um 
recurso habitual para memorizar e aprender uma língua, seja 
na modalidade oral ou visoespacial. Desse modo, a escrita vai 
além dos processos de ensino e aprendizagem de línguas, escre-
ver é uma tarefa que permite desenvolver as funções cognitivas 
do indivíduo, dando-lhe oportunidade de pensar e refletir. A 
escrita, segundo Vygotsky (1998), tem o papel de potenciali-
zar as funções superiores, por representar a forma concreta da 
língua. Essa tarefa não seria diferente dentro do contexto de 
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educação de surdos, uma vez que a ELiS permite registrar os 
princípios linguísticos das línguas de sinais. Fernandes (2013, 
p 16) afirma que, “a ELiS tem o objetivo de dar ao sujeito sur-
do o direito de se expressar em sua própria língua”, dando-lhe 
a oportunidade de se identificar com sua língua materna. Por 
meio dessas contribuições teóricas, buscou-se promover a via-
bilização da ELiS em uma escola estadual inclusiva na cidade 
de Goiânia, onde acontece, desde o ano de 2012 o ensino da 
Libras e, posteriormente, em 2014, o ensino da ELiS, por meio 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), vinculado à Universidade Federal de Goiás, ao curso 
de Letras: Libras. Esse programa permite trazer aos licencian-
dos o contato com sua formação profissional, permitindo-lhes 
oportunidades de estarem em contato com a realidade educa-
cional, buscando, além disso, a participação dos discentes ao 
convívio e criação de material didático; estar atualizados as 
experiências metodológicas de ensino; ter o primeiro contato 
com a prática docente; e, por fim, refletir sobre “ser professor” 
(PIBID, 2007). A aplicabilidade do ensino de ELiS no contexto 
educacional (feito acontecido neste estudo), permitiu aos li-
cenciandos a oportunidade de estarem em contato com a sala 
de aula; viabilizar o ensino da ELiS na escola e refletir sobre 
a importância dessa escrita no contexto educacional de esco-
la inclusiva. Contudo, se percebeu a necessidade de incluir a 
ELiS na instituição, por meio do PIBID, feito este que vem co-
lhendo bons frutos até hoje. Objetivou-se, a partir de então, dar 
oportunidade aos alunos do curso de Letras: Libras desempe-
nharem atividades no programa, como a confecção de material 
didático para ensino e aprendizagem de escrita; capacitação de 
professores e intérpretes para o uso da ELiS; capacitação dos 
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pibidianos para o ensino da ELiS; e a viabilização desse sistema 
de escrita, por meio de placas  de identificação em ELiS em todo 
ambiente escolar. No mesmo ano, em parceria com o grupo a 
Hora do Conto (programa que disponibiliza histórias em libras 
e português) foram traduzidas histórias infantis para a ELiS, 
tendo como principal objetivo a oportunidade da comunidade 
surda ter acesso a essas histórias, como também disponibilizar 
esse material no meio acadêmico, permitindo a utilização do 
mesmo para o ensino de leitura e escrita da língua sinalizada. 
Para a realização do ensino de ELiS para professores e intér-
pretes, realizou-se um curso intensivo com carga horária de 
vinte e quatro horas, divididas em oito horas por dia, durante 
os dias 25 a 27 de agosto de 2014. O curso intensivo permitiu ao 
grupo colegiado o contato com a modalidade escrita da língua 
de sinais, dando-lhes a oportunidade de estarem habituados a 
escrever e refletir sobre a importância da escrita no processo 
de ensino e aprendizagem, feito que não acontecia na escola, e, 
por fim, terem a chance de aprender esse recurso semiótico. A 
realização desse curso permitiu a criação de material didático 
para alfabetização bilíngue em Libras/ELiS e Português jogo 
da memória bilíngue em Libras/ELiS; e, a criação de pôster 
ilustrativo, contendo o nome e o sinal dos alunos surdos, dispo-
nibilizados para toda escola. Por meio dessas atividades, os alu-
nos surdos passaram a ter acesso a modalidade escrita de sua 
língua e os alunos que participam atualmente do AEE (Aten-
dimento Educacional Especializado) estão mostrando melhor 
desenvolvimento da escrita da língua portuguesa por meio do 
ensino comparativo entre as duas escritas. Além disso, as pro-
duções que resultaram do projeto, tem despertado o interesse 
dos alunos ouvintes a aprenderem ELiS.
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O ensino de português para surdos como segunda língua 
no Atendimento Educacional Especializado (AEE), é uma 
atividade não obrigatória que acontece no contra turno esco-
lar assim a participação nesse atendimento é facultativa, po-
rém indispensável para a formação e valorização do surdo. O 
atendimento na modalidade português para surdo oferece um 
suporte ao aluno de maneira que esse conquiste autonomia 
dentro da sala de aula. Assim visa- se despertar o interesse no 
aluno sobre a disciplina ministrada, promover o desenvolvi-
mento pessoal, valorização da Língua Brasileira de Sinais (LI-
BRAS) e conscientizar da importância do português para o 
surdo. Os objetivos são: ensinar português para surdos como 
uma segunda língua (L2) na modalidade escrita; desenvolver 
o conhecimento e um ensino de qualidade; obter experiência 
como docente e mediador do processo ensino – aprendiza-
gem. As ações desenvolvidas no contexto da sala de aula foram 
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voltadas para o aluno com aulas expositivas, textos impressos, 
atividades, dinâmicas voltadas para cultura surda e práticas 
lúdicas. Percebemos que os educandos surdos têm dificuldade 
na contextualização de conteúdos, significado das palavras, e 
na escrita possuem pouco domínio e há também certo desin-
teresse que acreditamos ser motivado pela falta de domínio da 
L2 o português e apoio familiar, porque leem pouco e também 
não possuem o habito de escrever e criar fragmentos textuais, 
por isso realizamos um trabalho de conscientização quanto a 
importância do português, da leitura e da escrita. Os alunos, 
porém, estão adquirindo os conteúdos mesmo com as dificul-
dades citadas, percebe-se que houve um desenvolvimento sig-
nificativo em relação ao início do semestre, apesar das dificul-
dades. O ensino de português para surdos como L2 contribui 
de forma enriquecedora para nossa formação acadêmica. De 
acordo com as dificuldades dos alunos percebe-se a necessida-
de de um maior acompanhamento familiar com consciência da 
importância da cultura surda como uma possível solução para 
o desenvolvimento do português.

Palavras-Chave: Ensino. Português. Libras. Surdo.
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O ensino de ELiS para alunos surdos no AEE
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Nós, bolsistas (uma surda e um ouvinte) do Pibid, no 
subprojeto Letras-Libras estimamos que como futuros docen-
tes, beneficiar-nos do contato em sala de aula com alunos sur-
dos e com a instituição pública de ensino, valorizando o uso 
da língua de sinais dos surdos brasileiros, a Libras e, conse-
quentemente, apontar o ensino da escrita das Línguas de Si-
nais – ELIS, como habilidade base para a aquisição de outras 
habilidades por surdos. Por isso, objetivamos apresentar nossa 
proposta de ensino da escrita ELIS para os alunos surdos do 
Atendimento Educacional Especializado – AEE, situado no 
Colégio Colemar Natal e Silva. Nossa proposta tem como foco 
o ensino e tradução em ELiS para alunos surdos, despertando 
nos mesmos o interesse e curiosidade pela escrita. Intenciona-
mos com nossa proposta que se materializa no plano de ensi-
no, familiarizar os alunos com os artefatos que a ELiS tem a 
oferecer. Por fim, pretendemos comprovar a capacidade dos 
surdos como indivíduos participantes de uma minoria, com 
diferenças linguísticas, na qual a ELiS representa a escrita de 
sua língua e que, por meio de seus visografemas, atesta a efi-
cácia das línguas de sinais tanto para a comunicação quanto 
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para uma das habilidades exigidas na convivência em socieda-
de – a escrita. Assim, nosso plano de ação visa auxiliar os alu-
nos surdos do AEE, do Colégio Colemar Natal e Silva, dando 
suporte a instituição e ensinando a estes alunos a escrita das 
línguas de sinais de maneira eficaz, para um desenvolvimento 
pedagógico significativo dos alunos. As aulas são ministradas 
às quartas-feiras no Colégio Colemar Natal e Silva, das 13:00 
horas até as 14:30 horas, dentro do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). Nas aulas buscamos ao máximo desper-
tar o interesse dos alunos surdos para o aprendizado da ELiS, 
com atividades e dinâmicas diversas, sempre explorando os re-
cursos visuais que tanto as línguas de sinais, tão quanto a ELiS 
tem a nos oferecer. Dentro dos planos de aulas, temos como 
objetivo ensinar a parte teórica da ELiS, que inclui, a forma e 
uso dos seus visografemas, as regras grafatórias como: tipos de 
sinal; combinação de Configuração de Dedos - CD; Diacríti-
cos; Pontuação e as Particularidades de alguns visografemas. 
Além disso, nossa proposta inclui fazer a tradução em Libras/
ELiS de uma fábula, intitulada “Corrida de Sapinhos” do autor 
Monteiro Lobato. A princípio esperávamos que por meio das 
atividades desenvolvidas com os alunos, eles pudessem des-
pertar apreço e interesse pela ELiS. Assim, as atividades e ex-
plicações foram desenvolvidas desde o início deste ano letivo 
de 2017 e espera-se que ao final deste, os alunos estejam aptos a 
fazer uma tradução da fábula “Corrida de Sapinhos”, da língua 
de Sinais para a ELiS que será trabalhada com eles durante o 
período. Nossas aulas são menos sistemáticas possíveis, para 
que os alunos aprendam a cada dia mais o que lhes são passa-
dos, com métodos diversificados, desde atividades à dinâmicas, 
buscando sempre explorar o visual para o ensino eficaz. Dessa 
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forma, a proposta que apresentamos para alcançar nossos ob-
jetivos foi a apresentada a seguir:

DIA CONTEÚDO

1 15/02
Apresentação de vida pessoal: Vida escolar
Causa de surdez Comunicação social e familiar
Explicação sobre a disciplina de ELiS

2 22/02 História de criadora de ELiS Ordem alfabética

3 08/03 Configuração de Dedo (CD) Orientação da Palma 
(OP)

4 22/03 Orientação da Palma (OP)

5 29/03 Ponto de Articulação (PA)

6 05/04 Ponto de Articulação (PA)

7 12/04 Movimento (M)

8 19/04 Movimento (M) Revisão

9 26/04 Entrega de Atividade Prática

10 03/05 Tipo de Sinal

11 10/05 Diacríticos de CD, PA, M

12 17/05
Entrega da História Traduzida (Para praticar a 
tradução)

13 31/05 Continuação

14 07/06 Dinâmica

15 13/06 Término das aulas
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O objetivo da escolha da história tendeu-se para uma me-
lhor memorização e uma maior facilidade de aprendizado dos 
alunos, ao relacionar a disciplina com contos e fábulas. Ao bus-
carmos relacionar a história de maneira menos sistematizada, 
pretendemos adquirir um aprendizado de maneira natural e 
mais fluída, para isso, adaptamos a fábula para a Libras e a par-
tir desta adaptação fizemos então a tradução em ELiS. Com 
as atividades e dinâmicas percebemos a dificuldade em que os 
alunos têm com a escrita das línguas de sinais e também com 
a Língua Portuguesa, em um primeiro momento, mas com o 
nosso auxílio conseguem desenvolver bem as atividades que 
lhes são propostas. Embora o Colégio Colemar Natal e Silva 
como instituição esteja sempre se esforçado para dar o apoio 
necessário os alunos, no nosso projeto, também observamos 
que ainda falta o envolvimento da família no aprendizado dos 
surdos e percebemos também que isso afeta negativamente o 
rendimento destes alunos em sala, na qual em certos dias se en-
contram indispostos e sem interesse algum pelo aprendizado.

Palavras-chave: ELiS; Libras; PIBID.
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A Surdocegueira ainda é uma deficiência pouco conhecida 
no âmbito educacional, apesar do relativo aumento de traba-
lhos acadêmicos nesta área. Dessa forma, é comum existirem 
ideias limitadoras quando se trata do ensino da Língua Brasi-
leira de Sinais (LIBRAS) ao público com Surdocegueira ad-
quirida. À luz dos estudos do Programa Americano de Leitura 
Compartilhada (LEBEDEFF, 2007), este trabalho, seguindo os 
15 princípios do Programa, tem como objetivo mostrar que é 
possível ensinar Libras para pessoas com Surdocegueira ad-
quirida a partir da contação da história “A Lenda do Tanaba-
ta”. Após a seleção do conto, foi iniciada a leitura, a preparação 
da glosa e a adaptação para a Língua Brasileira de Sinais, que 
foram realizadas pelo contador de histórias. O aluno Surdo-
cego e o contador pesquisaram a lenda e a cultura japonesas. 
Neste processo, buscaram-se alguns sinais específicos da Lín-
gua Japonesa de Sinais, para o enriquecimento da história. Foi 
proposto ao aluno que o mesmo criasse desenhos que pudes-
sem ilustrar a lenda e auxiliar na assimilação dos sinais para o 
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momento do reconto. Percebeu-se que, com base nos princí-
pios do programa, o aluno foi capaz de recontar a história em 
LIBRAS.

Palavras-chave: Surdocegueira. LIBRAS. Contação de His-
tória. Programa Americano de Leitura Compartilhada.
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As discussões para a educação dos surdos nos últimos 15 
anos tendem a desconsiderar o modelo atual de inclusão e se 
direciona para a criação de escolas bilíngues. Esta pesquisa 
faz parte do projeto do doutorado em educação (ainda em 
andamento) intitulado: As tendências para a educação dos 
surdos no século XXI: o discurso internacional no pensamen-
to educacional brasileiro, sob a orientação da professora Dr.ª 
Elianda Figueiredo Arantes Tiballi. A visita no dia 24 de abril 
de 2017 na escola bilíngue realizada no dia 24 de abril de 2017 
na Escola Municipal Salomão Watnick em Porto Alegre – Rs. 
Objetivo da pesquisa é conhecer o modelo de escola bilín-
gue e as estratégias didáticas e pedagógicas para educação do 
surdo na proposta bilíngue e compreender a importância da 
educação bilíngue para surdos bem como contribuir para as 
discussões para a implantação de escolas bilíngue no Estado 
de Goiás. A metodologia de pesquisa foi pesquisa bibliográ-
fica baseados em autores tais como: Brito (1998), Quadros 
(1997) e Sá (1999) e pesquisa campo com entrevistas para co-
letas de dados.

Palavras-chave: Bilinguismo. Surdez. Educação.
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Práticas de Letramento Intercultural 
Transdisciplinar com alunos surdos, da 

escrita e para além dela
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Este presente trabalho visa problematizar o letramento de 
alunos surdos. Refletindo nos moldes decoloniais de letramen-
to e trazendo conceitos para a quebra de uma epistemologia 
hegemônica de ensino do Português como uma língua ma-
joritária. Foi utilizada uma revisão bibliográfica para analisar 
as práticas de letramento e como se faz necessário a quebra 
de vários paradigmas instaurados. Refletindo nesse contexto 
apresentado sabemos que os conceitos de heterogeneidade, 
diversidade, interculturalidade, entre outras palavras deste 
campo semântico, vêm sido distorcidos, para não dizer banali-
zadas pelo sistema moderno/colonial capitalista. Dessa forma, 
se pensarmos que não são as diferenças, a diversidade em si, 
mas as hierarquias que se estabeleceram a partir delas, princi-
palmente no que diz respeito a raça, categoria utilizada como 
instrumento de classificação e controle social (WALSH). Isto 
no sentido de que as diferenças não são de fato acolhidas e res-
peitadas. Elas são no mínimo consideradas para cumprimento 
de uma “exigência moral” que atende aos propósitos do pró-
prio sistema. Assim, a diversidade passa a ser considerada se e 
somente se enquadrada aos moldes hegemônicos. Isso porque 
a colonialidade do poder vem se reacomodando dentro dos 
novos desígnios globais (WALSH), visto que as epistemologias 
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nunca mudaram. Percebemos que existe uma prática social 
instaurada, que vê todos os indivíduos de forma homogenia 
desconsiderando as diferenças. Principalmente no caso da sur-
dez que é vista pela maioria como uma deficiência e não como 
usuários de uma segunda língua. Outro fator e a modalidade 
das Línguas de Sinais que sempre são colocadas como inferior 
as línguas orais. Dentro dessa perspectiva a escola perpetua 
esses moldes coloniais, ao considerar o surdo como ouvinte 
numa lógica de igualdade, lida com a pluralidade dessas pes-
soas de forma contraditória, ou seja, nega-lhe sua singularida-
de de indivíduo surdo. Nesse contexto, é necessário assumir 
uma perspectiva sociolinguística/antropológica na educação 
dos surdos dentro da instituição escolar, considerando a con-
dição bilíngue do aluno surdo. Como se trata de uma pesquisa 
bibliográfica o intuito é esclarecer esses conceitos e trazer a luz 
uma epistemologia que mostre como o letramento intercultu-
ral transdisciplinar pode construir a ponte para o conhecimen-
to. Faz-se necessário desnaturalizar velhas práticas educativas 
e construir um novo conceito epistemológico para as práticas 
de letramento intercultural e transdisciplinar. Construindo 
uma nova base epistemológica da inter e transdisciplinarida-
de pautadas em novas práticas pedagógicas tanto para surdos 
como para ouvintes.

Palavras-chave: Surdo. Escrita. Letramento intercultural 
transdisciplinar.
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O objetivo deste estudo é verificar a ocorrência de sinto-
mas osteomusculares e a qualidade de vida em intérpretes da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A ferramenta utilizada 
pelo intérprete é a língua de sinais, portanto, o campo visual 
para a efetividade do desenvolvimento dessa linguagem tem 
abrangência desde a área da cintura pélvica até acima da cabe-
ça, sendo as estruturas do membro superior muito utilizadas. 
Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal e descritivo, 
que teve como amostra 50 intérpretes, homens e mulheres com 
idade igual ou superior a 18 anos e que trabalhem em institui-
ções da rede pública de Goiânia-Goiás. Para identificação dos 
sintomas osteomusculares foi utilizado o Questionário Nór-
dico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) e para avaliação 
da qualidade de vida no trabalho (QWLQ-Bref). Observamos 
maior prevalência de sintomas osteomusculares na coluna 
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dorsal e lombar e dos membros superiores, dando ênfase nos 
ombros, punhos e mãos, tanto nos últimos 7 dias quanto em 12 
meses. Em relação a qualidade de vida no trabalho o domínio 
de melhor índice de avaliação foi o profissional e o pior, o psi-
cológico. Em função da ampla sintomatologia osteomuscular 
e da deficiente qualidade de vida no trabalho, mostram-se sa-
lutares se eles tivessem melhores condições no trabalho como 
local adequado para o desenvolvimento de suas funções, local 
para descanso, tempo de intervalo e revezamento.

Figura 1. Histograma demonstrando as regiões mais afetadas 
nos sintomas osteomusculares 7 dias.
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Figura 2. Histograma demonstrando as regiões mais afetadas 
nos sintomas osteomusculares 12 meses.

Palavras-chave: Intérprete. Sintomas. Osteomusculares. 
Trabalho. Libras.
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O objetivo geral é compreender a importância da escrita 
de sinais como ferramenta de registro da libras no processo de 
ensino e aprendizagem da pessoa surda. Os objetivos específi-
cos são: discutir a importância dos registros da Libras através 
da escrita de sinais; explicar de como estrutura-se esse registro 
em escrita de sinais; apresentar processo de registro através da 
escrita de sinais. A escrita de sinais é importante porque está 
vinculada a primeira língua (L1) do surdo – a Língua Brasilei-
ra de Sinais (Libras). Desse modo, é importante aprimorar e 
desenvolver a escrita de sinais no processo educacional de sur-
dos. Para que possamos utilizar a escrita de sinais precisamos 
conhecer o básico desta escrita, ou seja, aprender os símbolos 
relacionados a escrita da língua de sinais. A comunidade sur-
da sempre usou a Libras como forma de interação social, mas 
não existia forma de registro escrito oficial desta língua. Esta 
pesquisa através de oficinas realizadas no estado do Pará vem 
1  Sinal de batismo em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS registrando em SignWriting.
2  Sinal de batismo em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS registrando em SignWriting.
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mostrando a relevância da escrita de sinais para registro his-
tórico e cultural desta comunidade, pois possibilitar aos sur-
dos a valorização desta identidade através registro de qualquer 
informação face como: literatura, piadas, poesias, disciplinas, 
gramáticas, entre outros. De acordo com Stumpf (2009, p. 8) 
é importante entender o conceito das línguas orais e de sinais, 
bem como suas escritas.

As línguas são representações simbólicas, 
quer seja uma língua oral ou uma língua 
de sinais, assim como suas escritas. Elas se 
constituem historicamente ao longo da evo-
lução dos povos como construções coletivas 
que resultam em sistemas de representação.

Os registros em escrita de sinais são de grande importância 
sociocultural para que não desaparecer os vocabulários exis-
tentes em tempos passando, onde as comunidades científicas 
poderiam está estudando várias temáticas, a exemplo de que 
como se efetuou as variações linguísticas no decorre do tem-
po/história, como alfabetizar surdos (aquisição da linguagem) 
ou até mesmo estudos da normatização da Libras. Pesquisas 
sobre a aquisição da linguagem (visual-espacial e escrita) por 
crianças surdas são de suma importância, já que alfabetizado-
res nas séries iniciais do ensino fundamental tem como base os 
estudos desenvolvidos na alfabetização por Ferreiro e Tebe-
rosky (1999) ou seja, os níveis pré-silábico, silábico, silábico- 
alfabético e alfabético (com suas subdivisões), entretanto, se-
gundo Ronice Quadros (1997), os professores encontram uma 
lacuna neste processo de ensino/aprendizagem por compara-
rem ambos processos de alfabetização, onde as representações 
“sonoras para surdos devem ser visuais” (Quadros, 1997, p 74), 
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daí as estratégias de construção do conhecimento através da 
escrita de sinais.

A autora (1997) complementa afirmando que:

(...) a escrita alfabética da língua portu-
guesa no Brasil não serve para representar 
significação com conceitos elaborados na 
LIBRAS, uma língua visual espacial. Um 
grafema, uma silaba, uma palavra escrita no 
português não apresenta nenhuma analogia 
com um fonema, uma sílaba e uma palavra 
na LIBRAS, mas sim com o português fala-
do. A língua portuguesa não é um a língua 
natural da criança surda (p. 5).

Somente depois que o surdo aprende a escrita de sinais, é 
que se deve começar a trabalhar com a língua portuguesa, pois 
para os surdos a língua portuguesa é segunda língua (L2) e so-
mente na modalidade escrita. Mas não é isso que acontece. En-
tão, precisamos respeitar a língua de sinais para surdos, língua 
essa que também deve existir na forma escrita, e a sociedade 
ouvinte deve então entender os conceitos básicos da escrita de 
sinais. Assim, a criança surda poderá adquirir sua própria lín-
gua através da escrita de sinais desenvolvendo de forma clara 
os conceitos encontrados na leitura e interpretação de texto. 
Desse modo, Costa (2004, pag. 254) informa que:

É um sistema de escrita com característi-
cas gráfico-esquemáticas, que permite uma 
representação de textos de língua de sinais 
através de uma forma intuitiva e de fácil 
compreensão. O sistema é constituído de 
um conjunto de símbolos e um conjunto de 
regras de escrita, definidos para representar 
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os diversos aspectos fonético- fonológicos 
das línguas de sinais.

Concluindo, a escrita de sinais é capaz de transcrever as 
propriedades fonológicas/visológicas das línguas de sinais, 
permitindo uma descrição detalhada dos fonemas/visemas 
(CAPOVILLA e RAPHAEL, 2001a). A referida pesquisa ain-
da encontra-se em andamento e tomando uma abordagem 
Discutir a importância dos registros da Libras através do es-
crita de sinais, explicar de como estrutura-se esse registro em 
escrita de sinais, apresentar processo de registro através da es-
crita de sinais por meio de oficinas, workshops, palestras, entre 
outros, no estado do Pará, por meio de pesquisa bibliográfica 
e de campo, numa abordagem qualitativa. Faz-se necessária a 
pesquisa bibliográfica pela necessidade de se estudar alguns 
referenciais teóricos que referendarão e servirão como supor-
te para a análise dos dados coletados. Dentre os referenciais 
teóricos estarão STUMPF (2009), QUADROS (1997) e CA-
POVILLA (2001). Desse modo, os dados serão estudados a 
partir de livros, revistas, internet e outros meios. As oficinas 
têm como objetivo mostrar a importância da escrita de si-
nais (SignWriting) como ferramenta de registro da libras no 
processo de ensino e aprendizagem para comunidade surda. 
Assim, difundi-la como um sistema de escrita que os surdos 
possam se expressar em suas próprias ideias. A escrita de sinais 
é importante, pois permite registro da LIBRAS, respeitando 
assim a identidade e cultura da comunidade surda. As crianças 
e adultos surdos devem conhecer a LIBRAS, como sua primei-
ra língua e também a escrita de sinais. Essa escrita de sinais 
apresenta a possibilidade de registro de qualquer informação 
nas disciplinas escolares, na identidade das pessoas, sinaliza-
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ção dos lugares, piada, poesia, acesso a informação de placas, 
história das quadrinhas, etc. Para entender como é importante 
incluir a escrita de sinais na linguagem para alunos, principal-
mente, surdos, precisamos lembrar que a LIBRAS é a primeira 
língua do surdo, ou seja, sua língua natural.

Palavras-chave: Escritas de sinais. Educação de surdos. Re-
gistros. Linguagem. 
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O projeto “Soletrando com as Mãos” tem por finalidade in-
cluir o surdo em todo o contexto escolar e isso implica também 
os eventos e projetos que são desenvolvidos no decorrer do 
ano letivo. Professores de Língua Portuguesa se reuniram para 
fazer o Soletrando a fim de que os alunos pudessem aprender 
sobre o novo acordo ortográfico e desta forma, melhorar a es-
crita. Como professora e também intérprete de Libras, criei o 
Soletrando com as Mãos para que os alunos surdos pudessem 
participar e desenvolver o vocabulário não só em Libras como 
sua primeira língua, mas também em português e assim, não só 
se sentir incluído como sujeito ativo participante da aprendi-
zagem lexical. Objetivos: Incluir os surdos nos projetos educa-
cionais desenvolvidos pela unidade escolar; ampliar o vocabu-
lário das línguas de sinais e portuguesa. A Libras é concebida 
como língua oficial através da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 
2002, sendo reconhecida como meio legal de comunicação e 
expressão e com estrutura gramatical própria. Portanto, valo-
rizar e reconhecer a língua de sinais é garantia de inclusão so-
cial e, na escola, tem papel relevante o seu reconhecimento já 
que ela é a língua materna dos surdos. Baseando nessas premis-
sas, o projeto Soletrando com as Mãos foi desenvolvido para 
que os surdos, alunos da instituição de ensino na qual trabalho, 
pudessem ser reconhecidos e valorizados por sua língua ma-
terna e serem sujeitos ativos do projeto desenvolvido. Os in-
térpretes de Libras escolheram o vocabulário a ser aprendido, 
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fortalecendo a aprendizagem dos surdos, visto que, possuíam 
um vocabulário muito reduzido e não tinham motivação para 
melhorá-lo, inclusive, a própria língua de sinais em que às ve-
zes sabiam o sinal, mas não sabia aplicá-lo num contexto geral. 
Os intérpretes auxiliaram e estudaram com os surdos mostran-
do a imagem, o sinal e a escrita para que pudessem ter garan-
tia plena da aprendizagem. Na data do evento, tivemos juízes 
surdos para averiguação da datilologia e eles sinalizavam se 
estava certo ou errado, bem como, fazia a correção quando a 
resposta não era satisfatória. Havia o tradutor para a comuni-
dade ouvinte, pois o evento foi totalmente em Libras. A partir 
deste evento, os surdos não só ampliaram o vocabulário como 
também ganharam mais confiança para expressar e interagir 
com os ouvintes e estes ficaram maravilhados com o Soletran-
do com as Mãos pois puderam ver que a Libras é uma língua 
tal quanto o português e que os surdos são capazes de estar 
inseridos nos projetos escolares.

Palavras-chave: Surdo. Inclusão. Soletrando.
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Uma experiência bilíngue no ensino 
superior: o caso do Letras Libras
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O Curso de Licenciatura em Letras - Língua Brasileira de 
Sinais (Letras/Libras) é ofertado de forma presencial, desde 
2013, na Universidade Federal do Ceará (UFC), atendendo à 
Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Libras como sistema lin-
guístico das comunidades surdas do Brasil; e ao Decreto nº 
5.626/2005 que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da 
Libras nos cursos de formação de professores. Esse trabalho 
consiste em um relato sobre minha experiência no curso de 
Licenciatura em Letras – Libras na UFC no qual investiguei a 
perspectiva de alunos e professores do curso sobre os seguintes 
temas: relação entre surdos e ouvintes e o ensino para turmas 
bilíngues. Como referencial teórico, recorremos a Lodi (2013) 
que trata sobre a educação bilíngue no nível superior e a Skliar 
(1999) que discute sobre a política da educação para surdos. 
Para conhecer a perspectiva dos professores e alunos sobre as 
questões acima, aplicamos questionários. Embora os resulta-
dos sejam parciais, uma vez que o estudo está em andamento, 
podemos apontar algumas reflexões a partir do posicionamen-
to de professores e alunos. No que se refere à relação entre alu-
nos surdos e ouvintes, os alunos afirmaram que há uma boa 
relação. Entretanto, em algumas turmas há um distanciamento 
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entre alunos ouvintes e surdos e uma resistência destes à par-
ticipação dos alunos ouvintes no curso. De acordo com Lodi 
(2013) o espaço bilíngue pode ser definido como um espaço de 
contato de participantes de culturas diferentes, no qual as ex-
periências singulares de cada grupo podem gerar inicialmente 
desentendimentos. Questões de relações de poder muitas ve-
zes afloram. Nesse caso, acreditamos que é possível fomentar 
nessas turmas a compreensão da sala de aula bilíngue como 
um espaço rico em trocas linguísticas e aprendizados. Os pro-
fessores também apresentaram seu ponto de vista com relação 
ao ensino para turmas bilíngues. Para eles, é uma tarefa desa-
fiadora ensinar para dois grupos distintos cultural e linguisti-
camente. Primeiramente, porque os níveis de proficiência na 
Libras e envolvimento com a cultura surda são bem heterogê-
neos, o que repercute nas relações em sala de aula e no desen-
volvimento da turma. Além disso, cabe aos professores pensa-
rem em estratégias pedagógicas que favoreçam o aprendizado 
de alunos surdos e de alunos ouvintes.

Palavras-chave: Letras-Libras. Sala de aula bilíngue. Cultu-
ra surda.
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Ações afirmativas no ensino superior: 
educação bilíngue na efetivação da 

igualdade material e na edificação de uma 
universidade emancipatória
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A Constituição Federal de 1988, enquanto marco simbólico/
normativo no constitucionalismo latino-americano, pressupõe 
um comportamento ativo do Estado a fim de que a igualdade 
material seja viabilizada. Por consequência, não é suficiente a 
garantia de acesso de pessoas surdas no ensino superior, sendo 
também necessária a sua permanência, e a conclusão do curso. 
Ademais, a estrutura do curso deve obedecer as diretrizes do 
artigo 206 da Constituição. De modo semelhante o artigo 205 
estabelece que a educação deve ensejar o pleno desenvolvi-
mento da pessoa. Assim, para que seja viabilizada a construção 
de uma universidade emancipatória é primordial que o currí-
culo dos cursos seja voltado para o aluno, fazendo uso de con-
teúdos e métodos que viabilizem a sua autonomia. Para tanto 
além de apresentar ações afirmativas de ingresso para surdos, 
deve também estruturar políticas internas com a participação 
direta desses estudantes, a fim de que sejam inseridos em es-
paços de poder, e o seu discurso seja legitimado. Salienta-se 
ainda que somente com a participação de estudantes surdos 
na construção e execução de tais políticas será possível uma 
educação libertadora que enseje no exercício pleno da cidada-
nia, e na concretização da norma constitucional da igualdade 
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jurídica. Por consequência, tem-se a democratização do ensino 
superior, e um processo de ensinar-aprender que conduza os 
estudantes surdos a uma racionalidade emancipatória, e a exe-
cução de um sistema justo que satisfaça as necessidades do gru-
po social. Edifica-se a democratização e descentralização de 
um espaço público e participativo, qual seja, a universidade, e 
a ocorrência de processos que conduzam os indivíduos a uma 
racionalidade que os emancipe, e por fim, o desenvolvimento 
pedagógico da alteridade. Objetiva-se evidenciar a necessi-
dade de implantação de políticas públicas de ação afirmativa 
para estudantes surdos para a efetivação da igualdade material 
no ensino superior. Utiliza-se uma metodologia analítica críti-
ca, fundamentando-se teoricamente em Paulo Freire, Antonio 
Carlos Wolkmer e Leonardo Avritzer. Verifica-se que para a 
construção de uma universidade emancipatória, na qual é pos-
sibilitada a autonomia do aluno surdo, tem-se como pressupos-
to a efetivação da norma constitucional da igualdade material. 
Para esse fim é cogente a realização de ações afirmativas, asso-
ciadas à educação bilíngue na promoção da emancipação do 
estudante surdo. Ademais, a inclusão do aluno surdo no ensino 
superior possibilita o desenvolvimento de suas potencialida-
des, tutelando, por conseguinte, a dignidade humana. Permi-
te-se também a construção um espaço plural, democrático e 
participativo, ensejando na transformação do saber produzido, 
na inserção dos estudantes surdos em espaços de poder.

Palavras-chave: Igualdade material. Ações afirmativas para 
surdos. Educação bilíngue. Universidade emancipatória.
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Educação bilíngue para Surdos: uma 
proposta de material didático de Português
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Trata-se da apresentação de duas propostas de materiais di-
dáticos (MD’s) de português como segunda língua (L2), cujo 
público-alvo são adolescentes surdos, com o objetivo de con-
tribuir com materiais de qualidade, atualmente escassos no 
mercado. Os MD’s foram desenvolvidos no âmbito do Projeto 
Prática como Componente Curricular, intitulado “Elaboração 
de material didático de português como segunda língua para 
surdos”, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Goiás, durante o ano de 2016. As bases teóricas se pautam nas 
discussões sobre o processo de aprendizagem do português 
pelo surdo, que é diferente do não surdo (QUADROS, 1997; 
GRANNIER, 2002, 2007; SALLES et al, 2004; QUADROS 
e SCHMIEDT, 2006; GESUELI, 2012), e as autoras consul-
tadas propõem o uso de metodologia bilíngue nesse ínterim, 
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tendo a Língua Brasileira de Sinais como a primeira língua e o 
português, em sua modalidade escrita, como a segunda língua. 
A fundamentação teórica aborda ainda sobre a construção de 
MD’s para o ensino de línguas, com foco nas etapas presentes 
nesse processo de desenvolvimento linguístico (LEFFA, 2003; 
SILVA e GRANNIER, 2005; ROCHA, 2012). A metodologia 
empregada é, dessa forma, baseada em pesquisa bibliográ-
fica e os materiais elaborados foram organizados de acordo 
com os seguintes aspectos, conforme sugeridos por Silva e 
Grannier (2005): 1- atividade de aquecimento; 2- Texto-base; 
3- Compreensão textual; 4- Foco-na-forma (gramática do tex-
to); 5- Vocabulário e 6- Produção de texto. O primeiro material 
didático elaborado trata do tema “violência”. A atividade de 
“aquecimento” é feita a partir de imagens que representam as 
diversas formas de violência, juntamente com perguntas ao re-
dor da temática abordada. Em seguida, apresenta-se um texto 
com dados estatísticos comparativos sobre as taxas de violên-
cia contra a mulher. Após isso, faz-se a compreensão do texto 
por meio de quatro exercícios. O vocabulário e a parte gra-
matical, os numerais, são trabalhados em conjunto com a pro-
posição de cinco exercícios. A produção textual, por sua vez, 
compõe a última parte do MD. Para isso, são disponibilizados 
dois textos motivadores a fim de auxiliar na elaboração de um 
parágrafo, cujo conteúdo alerte sobre a importância de se con-
versar a respeito da violência. O segundo material didático 
elaborado, por sua vez, aborda a literatura durante a Segunda 
Guerra Mundial, com foco em Anne Frank. Primeiramente, 
no “aquecimento”, há ilustrações que remetem a essa época 
histórica. Em seguida, apresenta-se o texto-base, que é um tre-
cho do Diário de Anne Frank. Logo após, a compreensão do 
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texto e o vocabulário são conduzidos por meio de quatro ques-
tões. Os pronomes pessoais do caso reto são os pontos grama-
ticais explorados a partir do texto-base. Por fim, na produção 
textual, pinturas são apresentadas para que o aluno construa o 
seu próprio texto. Para cada modelo didático, há um manual 
do professor, em que são feitos comentários e sugestões sobre 
a aplicação de cada atividade em uma perspectiva bilíngue. O 
próximo passo é aplicar os MD’s em escolas, inicialmente do 
Estado de Goiás, a fim de verificar a eficácia do material ela-
borado e demais ajustes que se fizerem necessários. Espera-se 
que as propostas apresentadas contribuam com a produção de 
mais materiais na área e com a valorização da educação bilín-
gue para surdos no Brasil.

Palavras-chave: Educação bilíngue. Surdos. Material Didá-
tico. Português.
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A identidade docente se constrói a partir de vivências, teo-
rias, práticas e inovações. Assim, o subprojeto do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, da Fa-
culdade de Letras, da Universidade Federal de Goiás - UFG 
proporciona aos alunos do curso de graduação em Letras-Li-
bras e graduandos em Licenciaturas a oportunidade de está-
gios em escolas públicas, oportunizando o enriquecimento de 
conhecimentos práticos na atuação docente a partir de desa-
fios, superações e reflexões sobre a prática de ensino. Preten-
de-se apresentar a proposta de ensino na perspectiva bilíngue 
a alunos surdos que frequentam o Atendimento Educacional 
Especializado – (Doravante AEE) no Colégio Estadual Cole-
mar Natal e Silva. Nosso objetivo ao organizar essa proposta 
é que o aluno surdo desenvolva a compreensão e a produção 
escrita da Língua Portuguesa, bem como amplie seu vocabulá-
rio da Língua Brasileira de Sinais – Libras. Além disso, espera-
mos que haja um aprendizado eficaz, com foco na perspectiva 

mailto:katiabio.sue@gmail.com
mailto:mirianerodrigues@hotmail.com
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bilíngue resultando aos alunos surdos uma melhor integração 
social. Nesse sentido, como futuros professores, desejamos 
adquirir com a prática docente, crescimento profissional re-
levante fomentado pela experiência e desafios encontrados 
diante de nossa proposta de ensino. Conhecer e compreender 
o que é a surdez e, principalmente, quais são as reais necessi-
dades da pessoa surda, é um avanço considerável na educação 
e inserção social destas pessoas. Uma vez que antes os surdos 
eram considerados pessoas não educáveis, a perspectiva bilín-
gue inaugura uma nova orientação quanto à educação dessas 
pessoas, na qual o uso e aprendizado de duas línguas é a base 
do ensino. O bilinguismo é uma abordagem educacional que 
leva em consideração que a língua de sinais é a primeira lín-
gua dos surdos (L1), e que, através desta, possam aprender 
uma segunda língua (L2), língua portuguesa, no caso do Bra-
sil. Segundo Quadros (1997), no caso da comunidade surda, a 
L1 é fundamental para que as crianças surdas tenham acesso 
à língua de sinais a fim de garantir o desenvolvimento da lin-
guagem e do pensamento; na modalidade escrita, o domínio da 
L2 é necessário para que os sujeitos surdos possam se interagir 
na sociedade  que estão inseridos. A cerca do AEE, este deve 
respeitar os princípios pedagógicos essenciais para as duas lín-
guas (Libras e Português), a fim de garantir uma organização 
didático- metodológica na elaboração do plano de trabalho. 
Sendo assim, a organização didática dessas aulas foi planejada 
a partir da avaliação diagnóstica feita nos dois primeiros con-
tatoscom os alunos, que nos deu subsídios para direcionarmos 
o atual projeto. Sendo assim,
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A proposta didático-pedagógica para se en-
sinar português escrito para os alunos com 
surdez orienta-se pela concepção bilíngue - 
Libras e Português escrito, como línguas de 
instrução destes alunos. A escola constitui 
o lócus da aprendizagem formal da língua 
Portuguesa na modalidade escrita, em seus 
vários níveis de desenvolvimento. Na edu-
cação bilíngue os alunos e professores uti-
lizam as duas línguas em diversas situações 
do cotidiano e das práticas discursivas. (AL-
VES, DAMAZIO, FERREIRA, 2010, p.18).

Para o ensino de Língua Portuguesa, nós professores do AEE 
precisamos considerar o estágio de desenvolvimento e apren-
dizagem da leitura e da escrita que o aluno se encontra, para 
planejarmos as aulas e atividades relacionadas. Ressalta-se que, 
o objetivo do AEE para o ensino de Língua Portuguesa é de-
senvolver a competência linguística e textual nos alunos com 
surdez, para que sejam capazes de aprender a ler e escrever. 
Para isso é necessário que haja uma sequência das aulas, pois 
sabe-se que o aprendizado de uma língua é um exercício cons-
tante a ser desenvolvido. Nossa proposta de ensino foi pensada 
a partir de um estudo de caso e tomando por base o método 
fenomenológico, o qual preocupa-se com a experiência viven-
ciada tal como ela é, temos por finalidade a obtenção da práti-
ca docente com alunos do AEE. Os conteúdos são ministrados 
por meio da Língua Brasileira de Sinais, associada à Língua 
Portuguesa escrita. Para isso, utilizamos diversos recursos di-
dáticos, tais como: contos literários (presentes especialmente 
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na Bibliolibras1), filmes, textos, gravuras/imagens, dinâmicas, 
entre outros. A avaliação será contínua, com foco no desen-
volvimento da Língua Portuguesa, interpretação e compreen-
são de textos, com aplicação de atividades práticas. O plano de 
ensino foi desenvolvido para atender dois alunos surdos do 6º 
e 8º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Colemar 
Natal e Silva, acontecendo às quartas feiras no período ma-
tutino. De posse do embasamento teórico apresentado e após 
o diagnóstico realizado nos primeiros dias de aula, propomos 
a seguinte sequência de conteúdos a serem trabalhados com 
a turma: 1) Avaliação Diagnóstica; 2) História “A Rainha das 
Abelhas”; 3) Trabalhando vídeo e texto da história narrada; 
4) Atividade com imagens e jogos sobre a história; 5) Família 
(membros da família) / Quantidades; 6) Texto segmentado em 
parágrafos (1º ao 3º); 7) Dia do Trabalho/ Profissões; 8) Texto 
segmentado em parágrafos (4º ao 10º); 9) Atividades sobre os 
parágrafos trabalhados; 10) Animais / Natureza; 11) Texto so-
bre a história, parágrafos (11º ao 17º); 12) A sociedade e o olhar 
para si; 13) Texto sobre a história, parágrafos (18 até final); 14) 
Atividades sobre os parágrafos trabalhados; 15) Finalização do 
Semestre. Neste momento estamos ministrando o conteúdo do 
dia 10/05 e com relação ao que já realizamos até o momento, 
temos algumas considerações sobre o ensino na perspectiva 
bilíngue no AEE. No que se refere à aquisição do português 
escrito por crianças surdas, atualmente, ainda é baseado no 

1
 
O Bibliolibras (Biblioteca Bilíngue de Literatura Infantil e Juvenil – Libras/ Português) é um site 
que visa levar às salas de aula material audiovisual de literatura com o instituto de atender as 
necessidades de surdos e cegos e conta com a colaboração de professores e alunos pibidia-
nos da FL/UFG, e TV UFG. Contando com um acervo de 12 estórias dos Irmãos Grimm, este 
projeto leva estórias dos contos de fadas aos alunos que, de alguma maneira, não tiveram 
contato com a literatura de maneira compreensível, a fim de fazê-los conhecer a literatura 
de uma forma prazerosa. Este projeto foi patrocinado pelo Fundo de Arte e Cultura de 
Goiás. Acesse: http://www.bibliolibras.com.br/ para maiores informações.

http://www.bibliolibras.com.br/
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ensino do português para crianças ouvintes que adquirem o 
português falado. A criança surda é colocada em contato com 
a escrita do português para se estabelecer uma memória visual 
da língua a ser apreendida. É importante ressaltar que a forma 
de ensinar língua a uma criança surda é bastante diferente de 
uma criança ouvinte, uma vez que a criança surda não possui 
interesse no aprendizado da modalidade escrita, entretanto 
nota-se que o português oral é utilizado mesmo entre eles, os 
alunos surdos. Dessa forma, torna-se difícil o ensino da língua 
portuguesa escrita quando não observamos o interesse por 
parte do aprendiz, pois Piaget (1999) observa que para haver 
o aprendizado, primeiramente é necessário partirmos do inte-
resse manifestado pelo indivíduo e assim, se chegar a aprendi-
zagem significativa. Para nós futuros professores, é de grande 
valia a parceria entre ouvintes e surdos para a realização deste 
projeto, pois nos ajuda a desenvolver a Libras e a percepção 
de um atendimento para crianças do AEE, na medida em que 
através destas tentativas, vamos produzindo práticas diversas 
para melhor aprimorar nossos conhecimentos e práticas.

Palavras-chave: AEE. Ensino de português. Aluno Surdo. 
PIBID.
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Este trabalho objetivou pesquisar o que os profissionais 
da educação conhecem sobre as terminologias usadas no 
campo dos Estudos Surdos. Nosso estudo está fundamen-
tado pelas seguintes autoras: Audrei Gesser (2009), Már-
cia Goldfeld (2002), Márcia Honora e Mary Lopes Esteves 
Frizanco (2008). De acordo com Goldfeld (2002), a histó-
ria revela que a percepção dos surdos pela sociedade nor-
malmente era pautada apenas por aspectos negativos. Em 
determinadas sociedades eles eram protegidos e sustenta-
dos como forma de gratidão aos deuses; em outras, eram 
exterminados sob a alegação de que representavam grande 
empecilho ao grupo (HONORA; FRIZANCO, 2008). Da-
tam do século XVI as primeiras referências a educadores de 
surdos. Cardano, Pedro Ponce de Leon, Charles Michel de 
L’Epée, Samuel Heinick e Thomas Hopkins Gallaudet são 
alguns dos nomes importantes para a história da educação. 
O trabalho por eles desenvolvido deixou grandes contribui-
ções para a luta dos Surdos. Outro nome que ficou regis-
trado devido a suas relevantes descobertas é o de William 
Stokoe, linguista americano responsável pelos estudos que 
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conferiram à língua de sinais o status linguístico na década 
de 1960 (GESSER, 2009). Apesar dos significativos avan-
ços, a realidade cultural, linguística e social do surdo ainda 
é pouco conhecida pelas pessoas ouvintes, talvez isto ex-
plique o uso que elas fazem de termos inadequados, ultra-
passados e até ofensivos. Em relação a isso, Gesser (2009) 
atesta que a forma mais apropriada para se referir a uma 
pessoa que tem surdez total é surdo, porque outros termos, 
como surdo-mudo e deficiente auditivo, carregam em si 
uma carga preconceituosa. Os próprios surdos preferem ser 
chamados assim. Nessa perspectiva, eles contestam a ideia 
de deficiência, pois não se consideram excepcionais, já que 
têm compreensão nas relações culturais, sociais e artísticas. 
Então, a língua de sinais corresponde à sua voz, eles falam 
com as mãos. Sobre a universalidade da Língua de Sinais, a 
referida autora explica que universal é o impulso dos indiví-
duos para a comunicação e, especificamente para os surdos, 
essa manifestação é sinalizada; desse modo, em qualquer 
lugar que tenha surdos, eles irão se interagir por meio das 
línguas de sinais. Justamente por isso, a língua dos surdos 
não pode ser considerada universal, porque não funciona 
como um “decalque” ou “rótulo” que possa ser colado e uti-
lizado por todos os surdos de todas as sociedades de maneira 
uniforme e sem influências de uso (GESSER, 2009, p. 12). 
Isso posto, deve-se respeitar a variação linguística de cada 
região, assim como nas línguas orais. É comum também que 
as pessoas associem a língua de sinais à mímica, pois muitos 
ouvintes têm a crença de que a forma como o surdo se ex-
pressa, é limitada e compreensível apenas entre eles (GES-
SER, 2009, p. 21). No entanto, ela assegura que a Língua de 
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Sinais tem todas as características linguísticas de qualquer 
língua natural humana (Idem), tendo regras gramaticais e 
possibilitando a expressão de conceitos abstratos. Conside-
ramos muito importante que todos os envolvidos no proces-
so de ensino-aprendizagem saibam lidar com as diferenças 
e estejam preparados para tal, até mesmo pelo fato da es-
cola, hoje, se dizer inclusiva. No caso desta pesquisa, en-
tendemos que o uso da terminologia adequada contribuirá 
para a inclusão do surdo no ambiente escolar e na socie-
dade. Fizemos uso da pesquisa bibliográfica e também da 
pesquisa de campo em uma unidade de ensino pertencente 
à rede municipal de educação de Goiânia. A instituição es-
colhida foi uma escola de tempo integral, situada na região 
leste, que atende educandos dos Ciclos I e II (turmas A à F) 
do Ensino Fundamental. A faixa etária dos alunos é de seis 
a onze anos. Nessa escola, aplicamos um questionário com 
doze questões objetivas aos profissionais da educação, todas 
elas elaboradas com base no livro LIBRAS? Que língua é 
essa?: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e 
da realidade surda (GESSER, 2009), com exceção das três 
primeiras, de cunho pessoal e profissional, referentes a sexo, 
idade e escolaridade. Os participantes foram doze profissio-
nais que atuam na escola: professores, coordenadores, dire-
tora e agente educativo. Desse total, oito são do sexo femi-
nino e quatro do sexo masculino. Dois com idade entre 29 
e 39 anos, cinco de 40 a 50 anos, e os outros cinco com mais 
de 51 anos. Todos afirmaram ter curso de especialização. A 
maioria dos educadores (oito) acredita que a língua de si-
nais é universal; nove acreditam que ela é o alfabeto manual 
e que não tem gramática; nove também é o número dos que 
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pensam ter ela origem na lingual oral; dez afirmaram que a 
língua de sinais é uma versão sinalizada da língua oral; e três 
afirmaram tratar-se de mímica. Perante as respostas dadas, 
constata-se o que Gesser (2009) destaca no terceiro capí-
tulo do livro, de que a surdez acaba sendo muito mais um 
problema para os ouvintes, do que para os surdos. Pouco ou 
nada se sabe sobre a Libras, a segunda língua oficial brasi-
leira, exatamente no lugar em que a criança surda deve ser 
acolhida, para ser alfabetizada em Libras. Nesse contexto, os 
estereótipos ligados ao surdo são construídos pelos sujeitos 
responsáveis por sua educação e a escola se torna um espaço 
de exclusão, pois ela desconhece a cultura surda. A pesquisa 
de campo e as leituras feitas nos possibilitaram enxergar a 
grande necessidade de se levar a Libras para as escolas, para 
que realmente aconteça o processo de inclusão, pois “[...] o 
elo que aproxima ouvintes e surdos é o da língua de sinais 
(GESSER, 2009, p. 80). Diante desse problema, elaboramos 
e distribuímos um panfleto informativo, com as perguntas 
e respostas do questionário aplicado na pesquisa com ima-
gens relacionadas ao assunto, para chamar a atenção e faci-
litar a compreensão. Reforçamos a necessidade da realiza-
ção de outros estudos para divulgar o assunto e convidamos 
outros pesquisadores para colaborar nesse processo.

Palavras-chave: Educadores. Preconceito. Surdo. Termi-
nologias.
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Este trabalho apresenta o relato da experiência da aplica-
ção do Instrumento de Avaliação em Língua de Sinais (IALS), 
com o educando W.S.S.Jr, da Escola Municipal Engenheiro 
Robinho Martins de Azevedo, da Rede Municipal de Goiânia. 
A avaliação foi realizada com base nas orientações da obra: 
Língua de Sinais X Instrumentos de Avaliação. A avaliação foi 
realizada com o material apresentado na obra Língua de Si-
nais - Instrumentos de avaliação (2011). A primeira parte são 
as atividades de demonstração da linguagem compreensiva, 
em fases I, II IIA e IIIB. Nas fases I e II, a criança recebe ins-
truções, assiste a sentença sinalizada pelo professor-intérprete 
no DVD. O educando recebe três figuras e seleciona a que cor-
responde à sentença sinalizada, sendo três tarefas para a fase I 
e três tarefas para a fase II. Na tarefa da fase II, o participante 
recebe as instruções, em seguida assiste uma história sinalizada 
e logo após recebe oito figuras, separando as que aparecem na 
história e organizando-as na sequência correta. A fase III é rea-
lizada em duas etapas: observa-se se o participante seleciona e 
organiza figuras na sequência correta de acordo com a história 
sinalizada. Resultados:
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FASE I

Tarefa1 (A) (B) (C) ( x )Excelente 
Tarefa 2 (A )(B) (C) (   )Bom
Tarefa 3 (A) (B) (C) (   ) Insuficiente Acertos : 100%

Fase II
Tarefa1 (A) (B) (C) ( x )Excelente 
Tarefa 2 (A )(B) (C) (   )Bom
Tarefa 3 (A) (B) (C) (   ) Insuficiente
Acertos: 100%

Fase III
Tarefa I
A X Seleção : B X Ordem 
(  )Excelente (  )Excelente 
(  ) Bom (  ) Bom
( X )Insuficiente (x)Insuficiente

FASE I

Tarefa 1 (A) (B) (C) ( x )Excelente 
Tarefa 2 (A) (B) (C) (  ) Bom 
Tarefa 3 (A) (B) (C) (  )Insuficiente 
Tarefa 4 (A) (B) (C)
Tarefa 5 (A) (B) (C) Acertos:100%

Fase II
Tarefa 1 (A) (B) (C) (  )Excelente 
Tarefa 2 (A) (B) (C) ( x ) Bom 
Tarefa 3 (A) (B) (C) (  )Insuficiente 
Tarefa 4 (A) (B) (C)
Tarefa 5 (A) (B) (C) Acertos:80%

Fase III
B X Seleção: B X Ordem
(  )Excelente (  )Excelente 
(  ) Bom (  ) Bom
( x )Insuficiente ( x )Insuficiente
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Os resultados sugerem que o avaliado apresentou maiores 
dificuldades em compreender informações complexas e, em 
organizar e estruturar sequência lógica de fatos como: antes, 
durante e depois, e em separar eventos. Como o objetivo é 
identificar as falhas no processo de aquisição da linguagem, 
sugeriu-se uma intervenção para o educando, um programa 
de estimulação que favoreça a melhora na compreensão de 
informações complexas. Vale ressaltar que conforme apre-
sentado pelas autoras, as crianças surdas filhas de pais ouvin-
tes apresentam uma aquisição tardia da linguagem, por falta 
do input linguístico.

Palavras-chave: Experiência. Avaliação. Libras.
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Sendo o sistema jurídico composto de princípios e regras, 
os princípios segundo Alexy (2011) são mandados de otimiza-
ção, dispostos a interpretação e criação de regras, para que haja 
coesão no ordenamento. Assim à educação foram dispostos os 
princípios presentes no artigo 206 da Constituição Federal de 
1988, dentre eles está disposto no inciso I, o princípio da igual-
dade de condições para o acesso e permanência na escola, o 
qual também é previsto na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Brasileira-LDB), no artigo 3º, inciso I. Tal 
princípio trata-se de um desdobramento para a realização de 
um dos fundamentos da República da citada carta magna o da 
dignidade da pessoa humana. Tendo a língua de sinais como 
um fator de integração dos surdos, faz-se necessário sua inclu-
são nos currículos pedagógicos, para o acesso e permanência 
dos surdos no sistema de ensino. Nesse trabalho objetivamos 
observar como é possível e o que de fato está sendo realizado 
para a inclusão da língua de sinais no ensino, diante do prin-
cípio educacional da igualdade de condições de acesso e como 
resultado esperamos encontrar políticas públicas favoráveis 
e as problemáticas de sua inserção. Para tanto utilizaremos 
como referenciai teórico Robert Alexy com sua teoria referen-
te a princípios, pelo método analítico-crítico.
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DE SÁ Nídea Regina Limeira. Cultura, Poder e Educação de 
Surdos. Ed. UFA, 2002.

GOES, Maria Cecília Rafael. Linguagem, surdez e educação.4 
ed,2012 

SOARES, Aparecida Leite, Educação de Surdos no Brasil, 
1999.

LIMA,D.M.C.A, Educação Infantil: Saberes e práticas da in-
clusão. 4Ed.Secretaria de Educação de Brasília,2006.

YOUNG, Iris Marion. Representação política, identidade e 
Minorias. Lua Nova, São Paulo, 67: 139-190, 2006. Dispo-
nível em: http://www.scielo.br/pdf/ln/n67/a06n67.pdf/ 
Acesso em: 30 de julho de 2016

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.scielo.br/pdf/ln/n67/a06n67.pdf/.%20


ca
de

rn
o 

de
 re

su
m

o 

Análise da utilização de classificadores em 
Libras na sinalização de uma piada por um 

sujeito surdo

Leandro Henrique Gino
leandro_gino_7@hotmail.com

Rayan Soares dos Santos 
rayansoaresdossantos@gmail.com

O objetivo de estudo foi analisar os tipos de classificadores 
em Libras utilizados por um surdo na produção sinalizada de 
uma piada denominada de “alta velocidade”. O presente estu-
do foi fundamentado pela Lei nº 10.436/02 (conhecida como 
Lei de Libras), que reconhece a Libras como meio legal de co-
municação e expressão, bem como, o seu sistema linguístico 
que inclui o uso da língua. O Decreto nº 5.626/05 regulamen-
tou a Lei de Libras, como também explicitou outras questões 
relacionadas à implementação da língua em espaços institu-
cionalizados. Esses instrumentos legislativos possibilitam que 
os pesquisadores sistematizem mais estudos sobre a Libras. Os 
estudos linguísticos como no caso dos tipos de classificadores 
na produção sinalizada de sujeitos surdos oferecem mais in-
formações sobre questões no gênero textual escolhido. Nesse 
estudo focalizamos a classificação dos tipos de classificadores 
utilizados por um surdo na sinalização de uma piada em Li-
bras. Pizzio et al (2009, p. 14) explica que:

O classificador é um tipo de morfema, utili-
zado através das configurações de mãos que 
pode ser afixado a um morfema lexical (si-
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nal) para mencionar a classe a que perten-
ce o referente desse sinal, para descrevê-lo 
quanto à forma e tamanho, ou para descre-
ver a maneira como esse referente se com-
porta na ação verbal (semântico).

Além do conceito de classificadores, as autoras também 
conceituaram cinco tipos de classificadores, a saber: descriti-
vos, especificadores, plural, instrumentais e de corpo (PIZZIO 
et al, 2009). Os descritivos são aqueles que captam aspectos 
relacionados à forma dos objetos animados ou não; os espe-
cificadores descrevem as características especificas do corpo 
humano, objetos, elementos gasosos, símbolos ou nomes de lo-
gomarcas, ou ainda números relacionado ao objeto; o plural 
capta a configuração de mão e o movimento no espaço mar-
ca o plural; os instrumentais captam a incorporação da ação 
no instrumento; os de corpo captam ação juntamente com a 
expressão facial e corporal de seres animados. Gravamos um 
sujeito surdo sinalizando em Libras uma piada, depois fizemos 
a transcrição das glosas em português.  Em seguida analisamos 
o uso e os tipos de classificadores em Libras utilizados pelo 
sinalizando na produção visual-espacial. Identificamos que 
o sujeito surdo utilizou os seguintes classificadores durante 
a sinalização em Libras: PESSOA-DUAS-JUNTO- CAMI-
NHAR (CL-descritivo), PESSOA-DUAS-SENTAR (CL-des-
critivo), VOAR- PASSAROS (CL-descritivo), ARVORES 
(CL-plural), PESSOA-VARIAS-CHEGAR (CL-plural), AR-
MA-CARREGAR-BALA (CL-instrumental), PESSOA-VÁ-
RIAS- OLHAR-EU (CL-plural).

Palavras-chave: Estudos-Linguísticos, produção em Libras, 
classificadores.
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O objetivo de estudo foi analisar os tipos de classificadores 
em Libras utilizados por um surdo na produção sinalizada de 
uma piada denominada de “alta velocidade”. O presente estu-
do foi fundamentado pela Lei nº 10.436/02 (conhecida como 
Lei de Libras), que reconhece a Libras como meio legal de co-
municação e expressão, bem como, o seu sistema linguístico 
que inclui o uso da língua. O Decreto nº 5.626/05 regulamen-
tou a Lei de Libras, como também explicitou outras questões 
relacionadas à implementação da língua em espaços institu-
cionalizados. Esses instrumentos legislativos possibilitam que 
os pesquisadores sistematizem mais estudos sobre a Libras. Os 
estudos linguísticos como no caso dos tipos de classificadores 
na produção sinalizada de sujeitos surdos oferecem mais in-
formações sobre questões no gênero textual escolhido. Nesse 
estudo focalizamos a classificação dos tipos de classificadores 
utilizados por um surdo na sinalização de uma piada em Li-
bras. Pizzio et al (2009, p. 14) explica que:

O classificador é um tipo de morfema, utili-
zado através das configurações de mãos que 
pode ser afixado a um morfema lexical (si-
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nal) para mencionar a classe a que perten-
ce o referente desse sinal, para descrevê-lo 
quanto à forma e tamanho, ou para descre-
ver a maneira como esse referente se com-
porta na ação verbal (semântico).

Além do conceito de classificadores, as autoras também 
conceituaram cinco tipos de classificadores, a saber: descriti-
vos, especificadores, plural, instrumentais e de corpo (PIZZIO 
et al, 2009). Os descritivos são aqueles que captam aspectos 
relacionados à forma dos objetos animados ou não; os espe-
cificadores descrevem as características especificas do corpo 
humano, objetos, elementos gasosos, símbolos ou nomes de lo-
gomarcas, ou ainda números relacionado ao objeto; o plural 
capta a configuração de mão e o movimento no espaço mar-
ca o plural; os instrumentais captam a incorporação da ação 
no instrumento; os de corpo captam ação juntamente com a 
expressão facial e corporal de seres animados. Gravamos um 
sujeito surdo sinalizando em Libras uma piada, depois fizemos 
a transcrição das glosas em português.  Em seguida analisamos 
o uso e os tipos de classificadores em Libras utilizados pelo 
sinalizando na produção visual-espacial. Identificamos que 
o sujeito surdo utilizou os seguintes classificadores durante 
a sinalização em Libras: PESSOA-DUAS-JUNTO- CAMI-
NHAR (CL-descritivo), PESSOA-DUAS-SENTAR (CL-des-
critivo), VOAR- PASSAROS (CL-descritivo), ARVORES 
(CL-plural), PESSOA-VARIAS-CHEGAR (CL-plural), AR-
MA-CARREGAR-BALA (CL-instrumental), PESSOA-VÁ-
RIAS- OLHAR-EU (CL-plural).

Palavras-chave: Estudos-Linguísticos. Produção em Libras. 
Classificadores.
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A Libras é oficialmente reconhecida como língua da comu-
nidade surda no Brasil e legalmente é garantida sua inserção 
como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação 
de professores para o exercício do magistério, e nos cursos de 
Fonoaudiologia das universidades brasileiras e como disci-
plina optativa nos demais cursos superiores. Assim sendo, o 
seu ensino para ouvintes tem se ampliado significativamente. 
Contudo, ainda há uma carência de materiais didáticos para 
o ensino dessa língua. Esta pesquisa pretende contribuir com 
uma reflexão sobre os materiais didáticos efetivamente usados 
pelos professores de Libras como segunda língua (L2). Trata-
-se de um estudo qualitativo, com objetivo principal de iden-
tificar e analisar quais são os materiais didáticos adotados pe-
los professores de Libras como L2, que de acordo com Vilaça 
(2009) podem ser definidos como os livros didáticos, resumos, 
tarefas, CD-Roms, vídeos, CDs, exercícios fotocopiados elabo-
rados pelo professor, entre outros, são formas de realização e 
emprego de materiais didáticos. Nesta pesquisa, a priori rea-
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lizou-se uma busca teórica sobre o ensino de Libras e a sua 
importância no processo de ensino-aprendizagem, para em se-
guida realizar a coleta de dados com os professores de Libras. 
Os dados presentes nesta pesquisa foram coletados através de 
entrevistas. Aplicou-se um questionário a dois professores de 
Libras do ensino superior, um surdo e um ouvinte, com per-
guntas abertas sobre a temática, para assim identificar-se quais 
materiais didáticos usavam estes professores. Percebe-se com 
base nos dados desta pesquisa, que realmente há uma escassez 
de materiais didáticos no ensino da Libras como L2, pois por 
mais que se tenha um ambiente/contexto de ensino deferente, 
os recursos para o ensino desta língua são basicamente iguais. 
Conclui-se que, no que se refere ao ensino da língua de sinais, 
segundo as palavras de Pereira (2009), é necessária ainda uma 
reflexão maior na execução e nas propostas didáticas do ensi-
no da Libras como L2, porque as abordagens sem embasamen-
to teórico coerente, a falta de preparação dos professores e do 
material didático deixam confuso e podem agravar a condição 
de desprestígio que a Libras vem, historicamente, sofrendo 
como uma língua ligada a “deficientes”.

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Materiais didá-
ticos. Ensino.
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Esse trabalho é um relato da experiência de três professoras 
de Libras, que atuam na sala de recurso específica para alu-
nos surdos no Distrito Federal. De acordo com o Decreto nº 
5.626, de 22 de dezembro de 2005 § 2º os alunos têm direito 
ao Atendimento Educacional Especializado – AEE em contra-
turno, para o desenvolvimento de complementação curricular. 
Para atender a esse quesito a Secretaria de Educação organi-
zou-se para a criação de salas de recurso de ensino de Libras. 
O aluno surdo passa a ter um momento específico na escola 
em que possa estudar sua língua materna como L1, ele tem à 
sua disposição tecnologia, recursos visuais e materiais que pro-
porcionam uma facilitação para aprendizagem e desenvolvi-
mento da Libras. O objetivo geral deste trabalho é demonstrar 
que o AEE com o uso de Libras, é um ambiente educacional 
bilíngue importante e indispensável, pois ensina e enriquece 
o trabalho com os conteúdos curriculares, respeitando e pro-
piciando o fortalecimento da cultura e identidade do surdo e 
promovendo a aprendizagem dos alunos com surdez na turma 
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comum. Especificamente iremos apresentar as metodologias 
utilizadas na sala de recursos para o ensino de Libras como L1, 
expor as adequações feitas em atividades, dialogar sobre como 
os desafios encontrados estão sendo superados e compartilhar 
as estratégias criadas para a promoção do ambiente bilíngue. 
Esse relato justifica-se pela necessidade que os profissionais 
sentem de trocar experiências e métodos para que haja a pro-
pagação do bilinguismo na área da surdez e fundamenta-se nas 
teorias de ensino bilíngue propostas por Quadros (2008). Para 
a autora, “o bilinguismo é uma proposta de ensino usada por 
escolas que se propõem a tornar acessível à criança duas lín-
guas no contexto escolar” (p. 27) o papel da sala de recursos 
é imprescindível para o ensino de Libras visto que na maioria 
dos casos, esse é o único local em que o surdo terá espaço, para 
aprimorar sua língua, construir sua identidade e conhecer sua 
cultura. É necessária uma leitura do aluno e de sua família para 
uma correta adequação nos atendimentos, conforme segue o 
raciocínio da autora “as realidades psicossocial, cultural e lin-
guística devem ser consideradas pelos profissionais ao se pro-
por o bilinguismo. A escola... deve estar preparada para ade-
quar-se à realidade assumida e apresentar coerência diante do 
aluno.” (p. 29). Visando a adequação do espaço para o aluno 
surdo, o ensino de Libras como língua adicional, é estendido 
para os alunos ouvintes da sala de aula que o aluno frequenta, 
nas disciplinas de p.d (parte diversificada) e o ensino para os 
professores, no horário da coordenação coletiva. A metodolo-
gia empregada neste trabalho é o relato de experiência na sala 
de AEE do Distrito Federal onde foram observadas as práticas 
didáticas dos professores envolvidos neste trabalho, resultan-
do em adequações de atividades, criação do espaço da sala de 
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recurso e enfoque no ensino de Libras como L1.
Palavras-chave: Educação bilíngue. Sala de recursos. AEE. 

Libras
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O presente relato tem como objetivo discutir como a expe-
rimentação se constitui como ferramenta de interação social 
capaz de contribuir para o desenvolvimento do pensamento 
teórico dos sujeitos surdos e consequente construção e/ou am-
pliação do conhecimento químico. A partir do ano de 2006, a 
pesquisadora se envolveu com a temática “Ensino de Química 
para Surdos” por meio de seu trabalho de conclusão de curso 
culminando no artigo que foi publicado na QNESC em 2011 
(PEREIRA et al, 2011). Desde então, a pesquisadora vem de-
senvolvendo inúmeras pesquisas com relação à temática e no 
ano de 2015, uma de suas pesquisas (LUZ e PEREIRA, 2016), 
expôs o dado preocupante de que a maioria dos alunos surdos 
matriculados na cidade de Anápolis, não gostavam da discipli-
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na de química e por isso, a pesquisadora convidou os alunos a 
participarem de um projeto de extensão que está sendo desen-
volvido desde o ano de 2016 no laboratório de química do IFG 
– Campus Anápolis. Compreendemos, segundo Skliar (2010), 
que a ideologia dominante do ouvintismo foi responsável du-
rante muitos anos pelo fracasso da educação dos surdos e por 
isso ressaltamos a importância de se valorizar a Libras como 
língua e o bilinguismo como método de educação dos surdos, 
além de considerar a importância da linguagem como elemen-
to que possibilita as interações sociais capazes de promover a 
apreensão da realidade e concepção de mundo (VIGOSTKI, 
2009). Corroboramos com Fernandes (2010) quando afirma 
que a falta do domínio do instrumental linguístico em termos 
ideais é inadmissível e neste sentido é preciso que os alunos 
surdos sejam imersos na cultura surda e na Libras o mais cedo 
possível para que o pensamento verbal se desenvolva nesses 
sujeitos, mediado por significados dados pela linguagem. En-
tendemos que é por meio dos significados que haverá a media-
ção simbólica entre o indivíduo e o mundo real, proporcionan-
do uma compreensão do mundo e propiciando o agir-se sobre 
ele e por isso, o sujeito surdo ao deparar-se com sinais isolados 
das letras do alfabeto que compõem uma determinada palavra 
(signo) a qual não lhe foi apresentada ainda pelo seu grupo so-
cial (comunidade surda) será incapaz de compreender o signi-
ficado de tal signo por não ter correspondência com sua língua 
natural. E é nesse contexto que se insere uma das problemá-
ticas do ensino de química para os surdos, já que não existem 
muitos sinais em Libras capazes de representar os conceitos 
da química. Atrelado a isso, temos também a problemática do 
ensino de química de maneira geral, já que buscamos por meio 
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deste, que nossos alunos ascendam do pensamento empírico 
para o pensamento teórico. Nas palavras de Echeverría (1993, 
p. 25) “A tarefa do pensamento teórico consiste precisamen-
te em revelar, na forma de conceitos, as conexões internas do 
concreto dado, em colocar sua essência em evidência, em re-
produzir o concreto com a mediação do pensamento”. Nesse 
sentido, relatamos por meio do projeto de extensão realizado 
no ano de 2016, nossa experiência, como forma de discutirmos 
como a experimentação pode contribuir para o desenvolvi-
mento do pensamento teórico nos alunos surdos. Durante o 
ano de 2016, o projeto de extensão foi realizado no laboratório 
de química do IFG – Campus Anápolis e contou com a parti-
cipação da professora pesquisadora, de um professor de Libras, 
de um intérprete de Libras, de dois licenciandos em química e 
onze alunos surdos matriculados na rede estadual de Anápolis. 
As aulas do projeto de extensão aconteciam quinzenalmente e 
eram gravadas em áudio e vídeo por duas câmeras, no intuito 
de captar as imagens do intérprete de Libras e dos alunos sur-
dos. A temática central do projeto é o conteúdo de “transfor-
mações químicas” e os experimentos realizados durante as au-
las têm o intuito de fazer com que os alunos surdos interajam 
entre si, na realização e reflexão dos experimentos. As aulas do 
projeto de extensão acontecem quinzenalmente e nos interva-
los entre os encontros são realizadas reuniões de planejamen-
to entre a equipe proponente do projeto de extensão. Nessas 
reuniões são problematizados os experimentos e as questões 
que envolvem o entendimento dos experimentos. Durante os 
encontros do projeto de extensão no ano de 2016, trabalhamos 
com as seguintes perguntas: a) Como podemos identificar uma 
transformação química? b) É possível afirmar que transforma-
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ções químicas vêm acompanhadas de evidências? c) A mas-
sa se conserva nas transformações químicas? Nossos resulta-
dos apresentaram pontos positivos e negativos. Como pontos 
positivos, podemos destacar: 1- A experimentação favorece a 
aprendizagem de química, pois possibilita a manipulação do 
experimento por parte do aluno que se sente motivado a reali-
zar os experimentos; 2- A experimentação favorece a interação 
entre os pares, já que muitos alunos se sentiram inseguros para 
realizar os experimentos e se apoiaram no colega surdo para a 
realização dos mesmos; 3- A experimentação contribui para o 
desenvolvimento de um pensamento teórico, pois o aluno se 
esforça para compreender o fenômeno para além do que é vis-
to; 4- O projeto de extensão aproximou os surdos que não se 
conheciam e fortaleceu a comunidade surda Anapolina; 5- O 
projeto de extensão foi bem visto pelos familiares dos surdos 
que participaram ativamente de todo o projeto de extensão, 
por meio de entrevistas concedidas à pesquisadora com o in-
tuito de conhecer melhor os sujeitos surdos participantes do 
projeto; 6- O projeto de extensão foi capaz de sinalizar pro-
blemas quanto à aquisição da Libras por parte desses sujeitos 
apontando para um desnível de aprendizagem dentro do pró-
prio grupo de surdos. Entre os pontos negativos, podemos ci-
tar: 1- Apesar de utilizados alguns sinais construídos por meio 
de pesquisas da área de educação química, a falta de sinais es-
pecíficos para os conceitos químicos ainda constitui uma pro-
blemática a ser refletida; 2- A utilização de alguns sinais pelo 
intérprete gerou algumas confusões por parte dos alunos sur-
dos. Exemplo: Em uma determinada aula, o intérprete utilizou 
o sinal de “mistura” + “química” para representar o conceito 
de “transformação química” e isso gerou confusão, já que nem 
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toda mistura química promove uma transformação química. 3- 
Durante o projeto onze alunos surdos participaram das aulas, 
entretanto, havia muita rotatividade durante as aulas, que em 
média contava com a participação de 6 alunos e o conteúdo 
precisa ser retomado em todas as aulas. O relato dessa expe-
riência se constitui como parte da tese de doutorado da pes-
quisadora e por isso consideramos parte inicial da pesquisa. 
Entretanto, algumas questões que surgiram ao longo do ano 
de 2016, durante a realização da primeira etapa do projeto de 
extensão para os surdos, possibilitaram inúmeras reflexões, 
além de trazer novas indagações. Concordamos que a pesquisa 
propicia uma imersão nos problemas vivenciados pelos surdos 
com relação à sua aprendizagem e aqui generalizo para dis-
tintas áreas, já que estamos em constante diálogo com outras 
áreas que compartilham de pesquisas em estudos surdos e por 
isso justifica-se a importância desse debate.
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O AEE no CMAI e o processo de ensino-
aprendizagem do educando Surdo

Kelly Francisca da Silva Brito 
kellyletraslibras@gmail.com

Neste estudo temos os seguintes objetivos: Promover o pro-
cesso de ensino –aprendizagem do educando surdo tanto na Li-
bras quanto no Português na modalidade escrita; desenvolver 
todos os aspectos de aprendizagem do educando surdo através 
de uma equipe multiprofissional; buscar parcerias CMAI, Ins-
tituições escolares, Gerência de inclusão, Coordenadorias Re-
gionais de ensino e famílias. Este trabalho discorre sobre a ex-
periência no Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
realizado com educandos surdos no município de Goiânia. De 
acordo com as políticas educacionais vigentes, esses atendi-
mentos são feitos no Centro Municipal de Apoio à Inclusão 
Brasil Di Ramos Caiado e no Centro Municipal de Apoio à In-
clusão Maria Thomé Neto, no contraturno à escolarização dos 
educandos. Podemos destacar entres as legislações vigentes o 
decreto 5.626 que assegura § 3o As instituições privadas e as 
públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e 
do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referi-
das neste artigo como meio de assegurar atendimento educa-
cional especializado aos alunos surdos ou com deficiência au-
ditiva. CMAI – Centro Municipal de Apoio à Inclusão é uma 
instituição que foi criada em 2006 para atender estudantes da 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte, que apresentem 
necessidades educacionais especiais (NEE), com o objetivo de 
garantir a essas pessoas a acessibilidade arquitetônica, comu-
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nicacional, metodológica, instrumental, programática e peda-
gógica na busca da inclusão. Os atendimentos especializados 
ocorrem no contraturno escolar, duas vezes por semana. Os 
educandos surdos são procedentes de várias instituições esco-
lares da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiâ-
nia, desde a educação infantil até a educação de jovens e adul-
tos (EAJA). Faz-se necessário destacar que esse atendimento 
não substitui a escolarização regular dos educandos. Damázio 
(2007) afirma que a inclusão deve ser garantida desde a educa-
ção infantil até o ensino superior, utilizando recursos que lhe 
façam superar as barreiras existentes e lhe garantindo o direito 
de ser cidadão. A lei 13.146 em seu artigo 28 atesta que o aten-
dimento educacional especializado deve atender as caracterís-
ticas dos alunos com deficiência, dando-lhe oportunidade de 
igualdade, garantias de uma educação bilíngue, medidas indi-
viduais e coletivas para o desenvolvimento acadêmico e social 
do educando, planejamentos, estudos de caso, elaboração de 
plano de atendimento. Baseado na teoria pedagógica histórico-
-cultural de Vygotsky, o educador exerce papel de mediador. A 
importância da vivência na relação das pessoas é importante, 
antes de internalizar cada um desses itens: a linguagem, o pen-
samento, a memória, o controle da própria conduta, escrita, o 
cálculo antes de se tornar é preciso vivenciá-los. O processo 
de aprendizagem é colaborativo, é ativo do ponto de vista 
do sujeito que aprende, exige atuação do adulto com a crian-
ça e até mesmo com os seus pares. A aprendizagem deve ser 
ativa e significativa. A participação da criança é importante e 
a atividade tem que desenvolver nela o desejo, o interesse e a 
motivação. Os educandos são encaminhados para o CMAI via 
apoio da Gerência de Inclusão, logo após os pais ou responsá-
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veis passam por uma entrevista onde se faz uma anamnese do 
educando, desde o nascimento até os dias atuais. Depois dessa 
entrevista, os  profissionais encaminham os educandos para as 
áreas prioritárias para o desenvolvimento global do educan-
do, que são: Libras, português, psicomotricidade e estimulação 
de linguagem, de acordo com o relato da família ou responsá-
vel esse educando vai sendo encaminhado para outras áreas 
que vão vendo necessidade. Esses atendimentos acontecem 
uma vez por semana, coletivamente e são feitas tentativas de 
agrupá-los de acordo com a idade e nível linguístico. A dura-
ção de cada atendimento é de quarenta minutos, são atendi-
dos por uma equipe multiprofissional com professores surdos 
no atendimento de Libras, professores ouvintes bilíngues para 
o ensino de Língua Portuguesa na modalidade escrita e com 
profissionais que conhecem as especificidades linguísticas do 
surdo. As famílias têm oficinas de Libras com duração de qua-
renta minutos. São feitos estudos de caso periodicamente, após 
esses estudos de caso, o educando vai sendo encaminhado para 
outras áreas que sejam pertinentes naquele momento para seu 
aprendizado, traçam novos objetivos para o próximo período 
de atendimento, são feitos encaminhamentos que podem ser 
internos ou externos, após esse momento são feitas devoluti-
vas para famílias e escolas. Estas acontecem de acordo com as 
necessidades apresentadas durante os atendimentos e podem 
acontecer a pedido da própria escola, dos profissionais ou de-
vido ao tempo de permanência no CMAI. As devolutivas para 
as famílias são realizadas por  todos os profissionais que fazem 
o atendimento com o aluno, juntamente com a coordenação 
pedagógica, nesse momento são feitas orientações, esclareci-
mentos sobre o desenvolvimento do educando, já nas  devo-
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lutivas para as escolas, além de um representante do corpo 
docente da escola, contamos com a presença dos apoios da 
Gerência de Inclusão e da Coordenadoria Regional de Ensino. 
Estes, junto com os profissionais de atendimento, fazem a es-
cuta da escola sobre o desenvolvimento do educando e os pro-
fissionais falam sobre o desenvolvimento do educando dentro 
de sua área de trabalho e os objetivos que ele alcançou também 
orientam as escolas sobre como podem auxiliar o processo de 
ensino-aprendizagem do educando, no caso dos surdos são fei-
tos encaminhamentos específicos para os professores que tra-
balham diretamente com o aluno, intérprete de Libras e  para 
todo o coletivo escolar. Os resultados obtidos mostram que os 
atendimentos com uma equipe multiprofissional que atende 
às especificidades de cada educando contribuem para avanços 
significativos no processo de ensino-aprendizagem dos surdos. 
Observamos que a parceria entre CMAI, instituições escolares 
e famílias através de devolutivas e reuniões periódicas contri-
buem para o trabalho tanto nas instituições como no ambiente 
familiar. Muitos educandos quando chegam para os atendi-
mentos não tem o domínio da Libras e nem do Português, com 
o auxílio de diferentes áreas eles desenvolvem todos os aspec-
tos que contribuem para o seu aprendizado. E esse resultado é 
refletido na sala de aula do educando. Uma outra grande con-
tribuição é para os familiares que tem no CMAI a oportunida-
de de conviver com professores surdos e aprenderem a Libras.

Palavras-chave: Surdo. Libras. Português escrito. Atendi-
mento Educacional Especializado. Ensino-aprendizagem.
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As transferências de descrição imagética 
na sinalização do texto em SIGNWRITING

Marcos Kluber Kogut
marcoskkogut@gmail.com

A presente pesquisa inicia a reflexão sobre alguns conceitos, 
os quais são relevantes para o entendimento do trabalho, tais 
como a escrita, a leitura, a iconicidade, as descrições imagéti-
cas, a língua de sinais brasileira, a escrita de língua de sinais e 
o sistema SignWriting. Logo, esse trabalho tem como objetivo 
geral analisar se as descrições imagéticas seriam reproduzidas 
na sinalização da leitura de um texto em SignWriting. O tex-
to foi entregue a quatro alunos surdos de uma escola bilíngue 
e a três professores universitários surdos com experiência no 
sistema SignWriting para o lerem, o interpretarem e o sinali-
zarem. Como objetivos específicos, pretendeu-se: a) verificar 
como foi a transcrição em SignWriting de um vídeo original 
com a função de demonstrar iconicidade; b) observar as dife-
renças entre as transcrições; c) identificar quais transferências 
de descrição imagética aparecem na sinalização do texto em 
SignWriting que foi lido; d) analisar as descrições imagéticas 
produzidas nesta sinalização, contrastando com a sinalização 
do narrador do vídeo original. A proposta metodológica adota-
da baseou-se em Campello (2008), que classifica as descrições 
imagéticas em cinco tipos de transferência: Transferência de 
Tamanho e Forma – TTF; Transferência Espacial – TE; Trans-
ferência de Localização – TL; Transferência de Movimento – 
TM; e Transferência de Incorporação – TI. Os procedimentos 
adotados para este trabalho consistiram em duas etapas: pro-



 170 II Seminário Goiano de Educação Bilíngue

dução do material e sua aplicação. A primeira etapa consistiu: 
(i) na gravação do vídeo (material) para ser transcrito; (ii) na 
escolha dos participantes para transcrição do vídeo; (iii) na 
transcrição realizada pelos participantes; e (iv) na elaboração 
do texto “padrão”. Na segunda etapa foi feita a aplicação do 
material que consistiu em leitura, interpretação e sinalização 
do texto “padrão”, etapa esta que foi gravada para posterior 
análise dos dados obtidos por meio de um estudo experimen-
tal com os participantes. Em resposta ao questionamento, foi 
possível perceber elementos de descrições imagéticas no pro-
cesso de sinalização da leitura em SignWriting. Também, na 
análise e discussão dos resultados obtidos são apresentados os 
dados da pesquisa em uma tabela comparativa, mostrando os 
elementos de descrição imagética encontrados na sinalização 
dos participantes-leitores em contraste com o vídeo original 
sinalizado pelo narrador e o texto “padrão”.

Palavras-chave: Descrições imagéticas. Leitura. Sinaliza-
ção. SignWriting.
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Redação de Surdos: uma jornada em busca 
da avaliação escrita

Maria do Carmo Silva Ribeiro 
ddmcsiri@hotmail.com

Este estudo teve como objetivo avaliar a produção escri-
ta dos alunos surdos e criar um instrumento de avaliação das 
redações. Bevilacqua e Moret (2005, p. 288) afirmam que: “É 
comum crianças com deficiência auditiva iniciarem o apren-
dizado formal da escrita sem ter estruturado a linguagem”. 
A linguagem é, antes de tudo, a capacidade que o indivíduo 
tem de se comunicar, de estruturar as suas ideias, organizan-
do e construindo seus pensamentos. O processo pelo qual a 
criança adquire a linguagem, segundo Vygotsky (1989), segue 
o sentido do exterior para o interior, do meio social para o in-
dividual. A Libras é a língua natural dos surdos, ela permite e 
promove a inserção dos surdos na sociedade, como sujeitos lin-
guisticamente ativos. É reconhecida pela Lei nº. 10.436/2002. 
Identificando alguns “erros” na escrita dos alunos surdos: A 
escrita dos alunos surdos é consequência da percepção visual 
das palavras, levando-os a substituí-las devido à semelhan-
ça do sinal com as suas possibilidades de registro. Capovilla 
(2001) destaca dois processos na escrita dos alunos surdos: a 
paragrafia semântica e a paralexia semântica; ambas consistem 
em troca de palavras, sendo que a paragrafia semântica acon-
tece durante a escrita e a paralexia ocorre na leitura. Coesão 
e Coerência no texto dos alunos surdos: a ideia de que o texto 
dos surdos não tem coerência é bastante equivocada, o que há 
é uma diferença estrutural entre Libras e Português. Devido 
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às duas línguas não apresentarem as mesmas estruturas e pelo 
fato de os alunos surdos não conhecerem a Língua Portugue-
sa, podem vir a cometer incorreções nas ligações das palavras, 
segmentos, orações, períodos e parágrafos, ou seja, em organi-
zar o pensamento em cadeias coesivas da Língua Portuguesa. 
(SANTOS e BRITO, s/d). Realizou-se uma pesquisa qualitati-
va, a qual combinou duas abordagens distintas: a exploratória, 
no que tange ao atendimento da unidade especial na disciplina 
de Língua Portuguesa; e a interpretativa, no tocante à redação 
e à caracterização da escrita dos alunos surdos. Participaram 
da pesquisa dez alunos surdos do 3º ano do Ensino Médio de 
duas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. A 
avaliação do teste de redação ajudou a criar um parâmetro de 
correção das redações dos estudantes surdos, uma vez que não 
havia critérios a serem seguidos. Com ele, pode-se verificar o 
desempenho da habilidade escrita dos alunos surdos.

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TEXTOS SURDOS

Aluno:   Série/nível  Título do Texto:  Turma

SUBESCALA 1 – Estrutura Dissertativa Pontuação
Sequência lógica no desenvolvimento do tema. (1,0 ponto)
Desenvolvimento do tema sem sequência lógica. (0 ponto)
Estrutura clara no desenvolvimento do tema (1,0 ponto)
Fuga ao tema. (0 ponto)
O texto apresenta introdução, desenvolvimento e 
conclusão. (1,0 ponto)
Ordenação do tema confusa e/ou interrompida. (0 ponto)
Peso: número de pontos x 10 = subtotal dessa 
subescala

  
x10=  
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SUBESCALA 2 – Desenvolvimento da ideia principal Pontuação

A ideia principal é claramente abordada em todo o texto. 
(1.0 ponto)
A ideia principal é apoiada por argumentos ou fatos. (1.0 
ponto)
A ideia é coerente. (1.0 ponto)
A ideia principal não é claramente abordada no texto. (0 
ponto)
Há digressões e/ou contradições sérias ao longo do texto. 
(0 ponto)
Os argumentos ou fatos são incoerentes e irrelevantes. (0 
ponto)
A ideia principal vem sugerida, mas não foi desenvolvida. 
(0 ponto)
O assunto não está claro. (0 ponto)
Peso: número de pontos x 3 = subtotal dessa 
subescala

  
x3=  

SUBESCALA 3 – Estrutura do Parágrafo Pontuação
As unidades completas do pensamento são apresentadas 
em parágrafos distintos. (1.3 pontos)
As frases do parágrafo estão relacionadas coerentemente. 
(0,7 pontos)
Há uma relação lógica de um parágrafo para o outro. 
(0.7pontos)
O uso de conectivos é adequado. (0,3 pontos)
A separação das ideias em parágrafos é deficiente. (0 
ponto)
Existem falhas no relacionamento entre as frases de cada 
parágrafo. (0 ponto)
Existem falhas no relacionamento de um parágrafo com o 
outro. (0 ponto)
O uso de conectivos é inapropriado. (0 ponto)
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Peso: número de pontos x 3 = subtotal dessa  
subescala

  
x3=  

SUBESCALA 4 - Correção Gramatical Pontuação
I - Morfologia (0.5 pontos)
II- Sintaxe (0.5 pontos)
III- Fonologia:
Ortografia. (0.7 pontos)
Acentuação correta. (0.25 pontos)
Acentuação inconsistente. (0.25 pontos)
Pontuação. (0.25 pontos)
Pontuação inconsistente. (0.25 pontos)
IV – Semântica
O uso do vocabulário é adequado e correto. (0.3 pontos)
O uso do vocabulário é inapropriado. (0 ponto)
Peso: número de pontos x 3 = subtotal dessa  
subescala

  
x3=  

SUBESCALA 5 – Apresentação gráfica Pontuação
Letra legível. (1.0 ponto)

Palavras ilegíveis. (0 ponto)
Parágrafos bem delimitados. (1.0 ponto)
Respeito ao número de linhas destinados ao 
desenvolvimento da redação.
(0.5 pontos)
Ausência de rasuras. (0.5 pontos)
Rasuras. (0 ponto)
Peso: número de pontos x 1 = subtotal dessa subescala _x1=_
PONTUAÇÃO TOTAL:

(  ) EXCELENTE  (  ) BOA (  ) REGULAR (  ) INSUFICIENTE
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A redação pode ser considerada:
Excelente, se a média final da pontuação for entre 50-60.
Boa, se a média fina da pontuação for entre 30-49.
Regular, se a média final da pontuação for entre 10-29. 
Insuficiente, se a média final da pontuação for de 0-9.
Concluímos que a proposta do formulário de correção das 

redações é fundamental para o desenvolvimento e inclusão 
dos surdos na sociedade.

Palavras-chave: Produção escrita de surdos. Libras como 
Língua de instrução. Avaliação.
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Este trabalho objetiva apresentar os resultados de um estu-
do realizado com vistas a elaborar um vocabulário em Língua 
de Sinais Brasileira - LSB para o espaço do Memorial Darcy 
Ribeiro – Universidade de Brasília (UnB) – “Beijódromo”. As 
estratégias foram desenvolvidas para atender a demanda de va-
lidação de sinais para o ensino de termos que atendam aos três 
aspectos da gramática da LSB (a iconicidade, a simultaneidade 
e o uso das expressões faciais/corporais) para a Disciplina Lín-
gua de Sinais Brasileira I, do 1º semestre, do curso de Licencia-
tura em Língua de Sinais Brasileira/Português como Segunda 
Língua – LSB/PSL da UnB, ministrada pelo Professor Messias 
Ramos da Costa. Os dados foram obtidos por meio da pesquisa 
na Internet, visitas ao espaço “Beijódromo” no intuito de con-
tar a sua história por meio da sinalização/definição em LSB. A 
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aplicação das referidas estratégias passou pelo crivo dos analis-
tas surdos para que os sinais-termos fossem criados e validados 
pela Comunidade Surda em conjunto com os Mestres e Dou-
tores surdos da UnB. Foram realizadas visitas para autorização 
de fotografia; recebimento de folder do Memorial Darcy Ri-
beiro; encontro com a Comunidade Surda da Escola Bilíngue 
de Taguatinga. Os resultados visam facilitar o aprendizado e 
uso dos sinais criados para serem incorporados às possibilida-
des de melhora significativa no emprego desses novos termos 
e recursos da LSB por parte dos alunos do curso de LSB/PSL, 
bem como da Comunidade Surda. O objetivo geral é contri-
buir para a criação de um vocabulário em LSB, do espaço Bei-
jódromo da Universidade de Brasília – campus Darcy Ribeiro, 
para atender às demandas da Comunidade Surda Universitá-
ria. Os objetivos específicos são: selecionar os termos relativos 
ao espaço do Beijódromo, no intuito de perceber quais destes 
já possuíam sinais próprios da LSB; descrever conceitualmen-
te as palavras para as quais ainda não havia sinais na LSB; e 
participar de comissão de Surdos e Não-Surdos, para eleger 
as bases dos sinais a serem validados. Ancorados nas bases dos 
seguintes autores: Borges, (2015); Faulstich (2001); Fundação 
Darcy Ribeiro (2015); Prometi (2013). Estes, entre outros re-
ferenciais, foram a fundamentação da pesquisa para a elabo-
ração de artigo apresentado na Disciplina Língua de Sinais 
Brasileira/Português como Segunda Língua I, ministrada pelo 
professor Messias Ramos Costa. O projeto iniciou-se com a se-
leção do tema a ser trabalhado pelo grupo. O tema foi definido 
pelo professor e os componentes do grupo iniciaram, então, a 
pesquisa sobre o objeto de estudo, neste caso o Memorial Dar-
cy Ribeiro. A pesquisa envolveu revisão da literatura acerca da 
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vida e da obra de Darcy Ribeiro, bem como visitas ao local 
para obtenção de imagens e informações atualizadas. Com as 
informações colhidas, foram selecionados 30 termos para com-
porem o presente vocabulário. Os resultados esperados foram 
alcançados, uma vez que foi possível a criação do léxico em 
LSB para o “Beijódromo”. A maioria dos termos não possuía si-
nais, os quais foram criados durante a execução deste trabalho.

Palavras-chave: Beijódromo. Vocabulário em Libras. Vali-
dação de sinais.
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Nosso objetivo é investigar a história das lutas, desafios e 
conquistas da pessoa com deficiência auditiva/surdez. Os se-
res humanos comportam em si sentidos, e tais se articulam fa-
vorecendo uma sintonia no organismo, liberando as emoções. 
Para que isso aconteça faz-se necessário que os cinco sentidos 
humanos desempenhem suas funções, sendo estes o tato, o ol-
fato, o paladar, a visão e a audição (OLIVEIRA; BRAGA, 2013). 
Todavia nem todos são capazes de utilizar de todos os senti-
dos, devido à perda ou irregularidade de algum desses sentidos 
gerando uma deficiência. Mas o que é deficiência? De acordo 
com o Decreto 3.298/99, a deficiência é uma perda ou anorma-
lidade de alguma das estruturas ou função fisiológica, anatômi-
ca e/ou psicológica, que acarreta na incapacidade de desem-
penhar alguma atividade, dentro do padrão que é considerado 
normal para o ser humano. (BRASIL, 1999). As deficiências 
sensoriais encontram-se subdividas em: deficiência auditiva, 
visual, física, múltipla, motora/lesão medular e na linguagem. 
(PARANÁ, 2011). Em se tratando das lutas para que as pessoas 
com deficiência (PcD) fossem reconhecidas como indivíduos 
sócio-políticos capazes de viver em uma sociedade criada para 
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o homem “dito normal” estas precisaram lutar pela igualdade 
de direitos e de oportunidade enfrentando, no seu cotidiano as 
outras pessoas com seus valores, atitudes, costumes e expecta-
tivas sociais além das dificuldades encontradas pelas barreiras 
ambientais. (CIDADE; FREITAS, 2009, p. 29). Incluídas nesta 
luta, estão as pessoas com deficiência auditiva ou com surdez. 
De acordo com o Censo de 2010 apresentado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a deficiência au-
ditiva está em terceiro lugar no rol de ocorrências, afetando 
em 5,10% da população brasileira. (BRASIL, 2010). São vários 
os tipos de perdas auditivas onde duas delas são apontadas por 
Kirk; Gallagher (1996) como as principais perdas, sendo: as 
perdas condutivas e as perdas sensório – neurais ou de per-
cepção. Os desafios enfrentados pela pessoa com deficiência 
auditiva (DA) e surdez perpassam pelo mesmo processo evo-
lutivo de lutas e conquistas das pessoas com deficiência (PcD), 
que segundo Lulhi (2016), pode ser dividido em 4 fases, sendo:  
1ª- Extermínio (incapacidade); 2ª- Alienação (exclusão assis-
tida); 3ª- Integração (capacidade relativa); 4ª- Inclusão (cida-
dania). É possível destacar na história dos surdos três grandes 
momentos, que influenciaram suas lutas e conquistas, em que: 
1º momento – Revelação cultural: os povos surdos não tinham 
problemas relacionados à educação, uma vez que a maioria das 
pessoas surdas dominava a arte da escrita. 2º momento – Isola-
mento cultural: por ocasião do congresso de Milão 1880 ficou 
proibiu o acesso à língua de sinais na educação dos surdos, so-
brevindo uma fase de isolamento da comunidade surda, neste 
momento as comunidades surdas lutaram contra a obrigação 
da língua oral. 3º momento – Despertar cultural: após mui-
tos anos de opressão ouvintista para com os povos surdos, em 
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meados dos anos 60 renasce a aceitação da Língua de Sinais e 
da cultura Surda (STROBEL, 2009).

A maior luta das PcD, dentre elas as pessoas surdas, está 
fortemente relacionada: ao preconceito; à discriminação; à fal-
ta de atendimento educacional e de saúde especializados; ao 
desemprego; à dificuldade de acesso aos locais públicos por 
falta de transporte adequado ou barreiras arquitetônicas. (CI-
DADES; FREITAS, 2009). Sobre as lutas enfrentadas pelas 
pessoas surdas, Lulhi (2016) destaca que a barreira atitudinal 
(discriminações e preconceitos) ainda afeta muito o dia-a-dia 
dessas pessoas, e que a principal barreira a ser derrubada é a 
comunicacional. Nos últimos anos o surdo vem conquistando 
seu espaço na sociedade, ainda que pequeno, tem como legado 
de suas conquistas o Instituto Nacional de Educação de Sur-
dos (INES), localizado no Rio de Janeiro. (ALBRES, 2005). O 
Decreto nº. 5.626, de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei 
nº. 10.463, de 24 de abril de 2002, assegura o uso e a difusão da 
Libras e da Língua Portuguesa para o acesso de pessoas sur-
das à educação. Entre outros, a mesma ainda garante o direito 
à educação e a saúde das pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva, podendo-se inferir que esta seja possivelmente a con-
quista mais importante das pessoas surdas. (BRASIL, 2005). 
Para Lakatos; Marconi (2010), a pesquisa bibliográfica é um 
tipo de estudo que analisa documentos no campo científico, 
como periódicos, livros, artigos científicos, enciclopédias, 
dicionários e outros. Logo, e de acordo com os autores, este 
estudo pode ser caracterizado como um artigo de revisão bi-
bliográfica. Os direitos básicos não deveriam ser vistos como 
conquista, uma vez que os direitos humanos visam guardar a 
integridade da pessoa, todavia, no que diz respeito às pessoas 
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com deficiência (PcD) entre elas as com deficiência auditiva/
surdez, estas veem enfrentando muitos entraves para viverem 
com autonomia e dignidade em uma sociedade criada para um 
determinado padrão de pessoas, as ditas normais. Pode-se infe-
rir que as pessoas com deficiência auditiva/surdez não tinham 
resguardados sequer seus direitos básicos, era um total desco-
nhecimento sobre a deficiência para um tratamento adequado. 
É visível que a história dos surdos foi e ainda é uma história 
de muitas lutas, e que apesar das vitórias alcançadas ainda há 
muito a se conquistar para se fazer valer os direitos previstos e 
garantidos por Lei. Portanto, para que o processo de inclusão 
das pessoas com deficiência auditiva/surdez seja realmente 
efetivado com qualidade a comunidade surda ainda tem pela 
frente dois grandes desafios a se vencer que é derrubar a bar-
reira atitudinal e a comunicacional salvaguardando assim, os 
direitos dos surdos.

Palavras chave: Deficiência auditiva. Pessoa com deficiên-
cia. Surdez.
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Educação bilíngue na primeira infância: a 
constituição da Língua de Sinais Brasileira 

como base para uma educação em  
ensino regular

MARTINS, Mayara Laura Rocha Rossi
mayara@iftm.edu.br

Os surdos por muito tempo foram considerados pessoas 
impossibilitadas de serem educadas formalmente, acreditava-
-se que o déficit auditivo afetava o cognitivo, gerando naque-
la época um retardo mental. Deste modo, podemos explicar o 
porquê de os surdos viverem por muito tempo isolados da so-
ciedade, assistidos em hospitais psiquiátricos, asilos e mais tar-
de em escolas especiais como as APAES. Dentro desse contex-
to, é necessário considerar a importância da Língua de Sinais 
para a educação e para o desenvolvimento da pessoa surda por 
ser sua primeira língua. É através dos sinais que o surdo pode 
se comunicar, compreendendo com mais facilidade o mundo e 
participando da comunidade em que vive. Para crianças sur-
das, é muito importante a aquisição dos sinais logo nos primei-
ros anos de vida, pois a aquisição e interiorização de um códi-
go linguístico é um fator fundamental para a interação social 
e para a aquisição dos conceitos. Tendo como base teórica os 
estudos realizados por Vygotsky (1997), cuja concepção histó-
rico-cultural fundamenta-se na formação do homem por meio 
de sua interação social, a situação do surdo, neste contexto, se 
destaca e proporciona uma discussão interessante, principal-
mente no caso de valorizarmos sua língua e proporcionar um 

mailto:%20mayara@iftm.edu.br
mailto:mayara@iftm.edu.br
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olhar bilíngue sobre sua educação. Uma das preocupações de 
Vygotsky foi com a linguagem. O autor deu lugar de destaque 
à linguagem em sua teoria, entendendo-a como constituinte 
do sujeito, uma vez que ela expressa e organiza todo o nosso 
pensamento, por isso se torna duplamente importante. No en-
tanto, Vygotsky (1997), em seus estudos, acreditava que o pen-
samento e a linguagem podem ser tratados como dois objetos 
independentes e que depois vão mantendo uma interconexão, 
em que a linguagem se converte em pensamento e o pensa-
mento em linguagem. Na verdade, para ele, o que importa é 
o uso de signos de quaisquer tipos, desde que possam exercer 
papel correspondente ao da fala. O pensador chega a afirmar 
que a linguagem não depende da natureza do meio material 
que a utiliza, e que não depende necessariamente do som, des-
ta maneira não é encontrada apenas nas cordas vocais (SÁ, 
2004). Dessa forma, o desenvolvimento intelectual não depen-
de do desenvolvimento linguístico. A criança surda alcança o 
mesmo nível de desenvolvimento que a criança ouvinte, e as 
dificuldades encontradas durante a aprendizagem podem ser 
devido a deficiência no conjunto de experiências vividas pelo 
surdo (LIMA, 2004). Essas experiências muitas vezes aconte-
cem em contextos escolares de ensino regular sem o mínimo 
de apoio possível. A luta da comunidade surda vem contra a 
política de ensino do governo e do Ministério de Educação, a 
qual busca através da “Inclusão” trazer para seus métodos de 
ensino tão tradicionais sujeitos que ainda dependem de uma 
educação totalmente voltada para suas capacidades e neces-
sidades. A forma que está sendo conduzida esta relação em 
escolas de ensino regular municipais e estaduais traz algumas 
reflexões que precisam ser discutidas pelo sistema. As pessoas 
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que realmente tenham alguma necessidade especial devem ser 
incluídas nesses projetos como reais participantes e com direi-
tos de escolhas. A presença desses sujeitos se torna indispensá-
vel para  que haja propostas que realmente busquem sanar as 
dificuldades de ensino, sendo o maior dos problemas no desen-
volvimento educacional de pessoas surdas da atualidade. Após 
algumas experiências profissionais atuando em escolas de en-
sino regular e como Diretora de Escola de Ensino Bilíngue 
para surdos, minhas pesquisas passaram a ser voltadas para a 
escolarização do sujeito surdo na educação Infantil e Ensino 
Fundamental I, preferencialmente em escolas bilíngues, com 
profissionais capacitados para o efetivo exercício do ensino 
através de uma língua natural, que, no caso na educação de 
surdos, acontece por meio da Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras). Durante um ano e meio atuando como diretora pude 
colher dados e me posicionar enquanto pedagoga e Intérprete 
de Libras. As crianças surdas que estavam presentes em nossa 
escola, mesmo com todas as dificuldades encontradas no siste-
ma educacional, aprendiam e se desenvolviam de forma muito 
mais rápida. Elas chegavam em nossa escola com nenhum tipo 
de linguagem, nem formal e nem informal, e ao final do ano 
conseguiam de forma expressiva se comunicar em sua língua 
materna. Acredito que uma língua constituída pelas crianças 
surdas dentro de uma escola bilíngue traz a elas a base para 
adentrarem em escolas de ensino regular, sua interação com os 
pares diferentes se torna fácil, mesmo porque o processo edu-
cacional encontrado hoje em escolas Regulares do estado de 
Minas Gerais acontece através de tradutores/interpretes de 
Libras, e em escolas municipais pelos chamados professores de 
apoio. Como ensinar se o aluno surdo não possui um meio de 
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comunicação e não se comunica pelo meio da maioria instituí-
da no ambiente escolar? Os professores não possuem nenhuma 
qualificação para o ensino e o sujeito surdo acaba sofrendo da-
nos em seu desenvolvimento cognitivo, assim demonstrando 
um atraso em sua aprendizagem. Nesse sentido, há que se levar 
em consideração que a escola passa por um grande desafio em 
se tratando de ofertar uma educação bilíngue que é a falta de 
investimento na formação continuada de professores, os quais 
continuam resistindo a adoção de novos métodos, abordagens, 
paradigmas, ferramentas  e recursos didáticos, que poderiam 
tornar o processo de ensino-aprendizagem satisfatório a todos 
os alunos, surdos ou ouvintes. Outro problema: todo projeto 
de Lei é voltado para inclusão, mas o que é ser incluído? Como 
ser incluído em um sistema que ainda segrega pessoas? Os sur-
dos precisam de alguma forma terem voz, serem aceitos com 
suas diferenças de comunicação e não incluídos pela talvez de-
ficiência auditiva que possuem.

Palavras-chave: Inclusão. Bilinguismo. Surdo. Língua.
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PIBID e a relação com a Identidade Surda
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As experiências vivenciadas por meio do Atendimento 
Educacional Especializado – (doravante AEE), acompanhado 
pelo subprojeto do Programa Institucional de Bolsa de Inicia-
ção à Docência – PIBID da Faculdade de Letras da Universi-
dade Federal de Goiás, têm nos proporcionado o desenvolvi-
mento de práticas educacionais diversas que contemplam a 
aprendizagem da língua portuguesa pelo aluno surdo  e, em 
especial, enriquecem nossos conhecimentos acerca da prática 
docente a qual tanto buscamos. Sendo a perspectiva bilíngue 
fundamental para nortear nossas pesquisas e planejamentos 
das aulas, nosso objetivo com este estudo é ajudar a desenvol-
ver nos alunos surdos uma aprendizagem significativa da lín-
gua portuguesa, fazendo-os compreenderem a escrita dessa 
língua, bem como auxiliá-los numa efetiva interação social e 
escolar. Vislumbramos ainda, entendermos como se dá a rela-
ção professor-aluno no âmbito da educação inclusiva e, princi-
palmente, como é caracterizada ou construída as identidades 
destes alunos, adquirindo com isso uma prática docente que 
nos dê condições para um melhor desenvolvimento da didáti-
ca e de conteúdos próprios ao ensino de alunos do AEE. Falcin 
(2006) diz em seu texto como a afetividade, agente essencial 
no processo de mediação pedagógica, influencia no desenvol-
vimento cognitivo dos sujeitos. Os processos afetivos assim 
como os cognitivos são considerados indissociáveis, se inter-
-relacionando com o ambiente social, como afirmava Vygotsky 
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(2003). Em outras palavras, a afetividade está presente nas in-
terações sociais, influenciando os processos de desenvolvi-
mento cognitivo, se fazendo necessária e urgente a mediação 
pedagógica. A qualidade da vinculação que se estabelece entre 
sujeito e objeto de conhecimento tem relação direta com o 
professor e os conteúdos por ele ministrados. Ter um vínculo 
com a matéria e gostar do que se ensina, é fundamental para o 
professor que deseja difundir seu conhecimento, despertando 
no aluno uma visão benéfica e funcional do que é ensinado. 
Analisar a educação tendo por base uma perspectiva bilíngue 
é de substancial importância, pois sabemos que ela leva consi-
deração que a língua de sinais é a primeira língua dos surdos 
(L1), e a língua portuguesa é a segunda língua (L2). Segundo 
Quadros (1997), é fundamental para que as crianças surdas te-
nham acesso à língua de sinais (L1) a fim de garantir que a lin-
guagem se desenvolva, e é necessário, em relação à L2, o domí-
nio da modalidade escrita para que haja a interação dos surdos 
com o meio social. A partir da avaliação diagnóstica, pudemos 
traçar estratégias de ensino que contemplassem a utilização da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) e da Língua Portuguesa, 
nos dando subsídios para o direcionamento da nossa proposta 
de ensino. Vale ressaltar que, o primeiro contato com os alunos 
nos norteia com relação ao que devemos desenvolver ao longo 
do projeto. Saber das necessidades dos alunos é um primeiro 
passo para esquematizar um ensino que seja produtivo e fun-
cional, que leve em consideração a necessidade dos sujeitos. 
Além disso, é necessário criar um ambiente de integração en-
tre teoria e prática, na qual pudéssemos aprimorar o conheci-
mento obtido por nossos estudos. Pensando nisso, planejamos 
as aulas contemplando atividades de leitura e de escrita, que 
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auxiliem no desenvolvimento da competência linguística e 
textual nos alunos com surdez. Objetivando experienciar uma 
prática docente, nós professores do AEE precisamos nos aten-
tar para a relação familiar e social dos alunos, suas experiên-
cias, necessidades e aptidões. Segundo Claparède (s/d) toda 
atividade desenvolvida pela criança é sempre suscitada por 
uma necessidade a ser satisfeita. Surge a noção de que a ativi-
dade, e não a memorização, seja um vetor para o aprendizado; 
a partir daí a brincadeira e o jogo ganham espaço no aprendi-
zado dos alunos. Mesmo em se tratando de alunos que estão na 
pré-adolescência, a utilização de jogos e brincadeiras têm sido 
importantes recursos na estratégia de despertar o interesse 
para o que será trabalhado. A partir de um método fenomeno-
lógico que se preocupa com a experiência tal como ela é viven-
ciada, foi desenvolvido na Escola Estadual Colemar Natal e 
Silva, na cidade de Goiânia – Goiás, um projeto que visa de-
senvolver o ensino de português para dois alunos surdos do 
AEE, do 6º e 8º ano. Foram utilizados para o desenvolvimento 
deste projeto diversos materiais, tais como: contos literários 
dos Irmãos Grimm (presentes na Bibliolibras1), atividades ilus-
tradas com gravuras, filmes, texto retirado da história narrada, 
dinâmicas e etc. A avaliação foi pensada de forma processual e 
contínua a fim de contemplar a prática e interação destes alu-
nos com a língua trabalhada. No primeiro contato com os alu-
nos surdos, pudemos notar que eles não apresentam uma iden-
tidade surda, ou seja, não se veem como tal, tendo que usar 

1O Bibliolibras (Biblioteca Bilíngue de Literatura Infantil e Juvenil – Libras/ Português) é um site 
que visa levar às salas de aula material audiovisual de literatura com o instituto de atender 
as necessidades de surdos e cegos e conta com a colaboração de professores e alunos pi-
bidianos da FL/UFG, e TV UFG, e conta com um acervo de 12 estórias dos Irmãos Grimm. 
Este projeto foi patrocinado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Acesse: http://www.
bibliolibras.com.br/ para maiores informações.

http://www.bibliolibras.com.br/
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uma língua diferente das demais pessoas. Pelo fato de serem de 
famílias de ouvintes, nas quais não há pessoas que falem a lín-
gua de sinais, estes, por sua vez, são obrigados a aprenderem a 
modalidade oral da língua portuguesa, fazendo-os terem resis-
tência em aprender a língua de sinais. A identidade é a mani-
festação mais extrema de um desejo de permanência. Se como 
tal, o aluno surdo não se reconhece como pertencente à comu-
nidade/cultura surda, se seguem a representação da cultura 
ouvinte, demonstram resistência à língua de sinais, são vítimas 
da ideologia oralista, dentre outras tantas coisas, eles são con-
siderados como pertencentes à identidade surda flutuante, se-
gundo a autora Gladis Perlin (2002). Mesmo não tendo inte-
resse pela Libras, os alunos também demonstram certa 
resistência quanto ao aprendizado da modalidade escrita da 
língua portuguesa, desejando apenas a modalidade oral, pois é 
a modalidade a qual estão acostumados no seio familiar. Traba-
lhando com o ensino de português para alunos surdos neste 
primeiro semestre de 2017, pudemos perceber e adotar práti-
cas diversas no tocante ao ensino da L2. Ao passo que pensa-
mos na abordagem Vygotskyana, a qual afirma que todas as 
pessoas têm potencialidades e capacidade de aprender, leva-
mos em consideração os conhecimentos prévios dos alunos e 
utilizamos da atividade colaborativa para desenvolver a apren-
dizagem. Utilizamos também de brincadeiras e jogos, assim 
como Claparède postulava ser importante para o aprendizado. 
Igualmente levamos em consideração a abordagem behavio-
rista, que adota entre outras coisas, o estímulo-resposta e o re-
forçamento positivo. Partimos da premissa que o aluno deve 
ser um participante ativo do aprendizado e não passivo, apren-
dendo no seu ritmo; e o professor, deve ser encarado como um 
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facilitador dessa aprendizagem. Observamos que os alunos 
participantes do projeto têm uma razoável recepção das brin-
cadeiras e dos jogos, os quais melhoram quando associadas a 
algum estímulo ou reforço positivo (como por exemplo, a pre-
miação). No caso do reforço positivo este não quer dizer ne-
cessariamente que deva ser algo material, mas este foi o único 
reforço que obteve os resultados esperados por nós. Na verda-
de, como seres humanos somos sensíveis ao reforçamento po-
sitivo e é isso o que nos move na maioria dos casos. Dito em 
outras palavras, o homem é movido pela satisfação, pelo pra-
zer, pelas consequências da sua ação, e se elas forem punitivas, 
o indivíduo para de fazer o que estava fazendo até chegar numa 
supressão da resposta – o que no contexto escolar é conhecido 
como evasão escolar. Isso não quer dizer que a única aborda-
gem que cremos ter eficiência seja a behaviorista. Significa 
que, para nós professores iniciantes, ainda em formação e com 
a pouca experiência que temos, tivemos mais sucesso com esta 
abordagem no momento. Portanto, tendo passado por esta ex-
periência, afirmamos que numa metodologia utilizada em sala 
de aula, o professor contempla um pouquinho de cada teoria 
pedagógica, sendo ele a escolher qual destas abordagens será a 
majoritária e mais adequada para determinada classe e/ou 
alunos. Também frisamos que o professor pode auxiliar o alu-
no a caracterizar sua identidade, pois ela é um processo de 
construção determinado histórica, social e culturalmente, de-
monstrando o caráter dinâmico e relacional das identidades.

Palavras-chave: PIBID. Ensino de português. Identidade 
surda.
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experiência do PIBID

Makes Paulo Marques 
makes777@hotmail.com

Vinicius Rodrigues 
vinirs.mouse@gmail.com 

Juliana Guimarães Faria 
julianagf@yahoo.com.br

Neuma Chaveiro 
neumachaveiro@gmail.com

Diferente dos estágios obrigatórios necessários à conclusão 
de curso nas diversas docências, o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, dá oportunidade ao 
futuro docente de conhecer as diversas linhas de pesquisa que 
sua faculdade está inserida. Enquanto o estágio obrigatório 
tem por objetivo abrir a visão do estagiário para aspectos mi-
cro, meso e macro da instituição de ensino onde atuará, o PI-
BID tem a possibilidade de levar seu bolsista a reflexões quan-
to à necessidade de atuar e desenvolver linhas de pesquisas 
que estejam relacionadas a sua área. Como bolsista do PIBID 
Letras: Libras, ofertado pela Universidade Federal de Goiás, o 
aluno poderá participar das seguintes áreas de pesquisa oferta-
das pela faculdade: ensino de Libras para a comunidade, para 
crianças, atendimento educacional especializado, produção de 
material didático e literatura. Todas essas áreas estão em con-
formidade com a matriz curricular ofertada pela instituição a 
Licenciatura em Letras: Libras e corroboram com as possíveis 
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linhas de pesquisa que o graduando poderá pleitear em uma 
futura pós-graduação, mestrado ou doutorado, tanto nesta ins-
tituição quanto em outras. Nossos objetivos são: identificar e 
relatar a experiência com ensino de Língua Brasileira de Si-
nais (Libras) em sala de aula com alunos ouvintes e apenas um 
aluno surdo; identificar o conhecimento de Libras dos alunos 
ouvintes, reforçando a construção de identidade surda com o 
aluno surdo e fortalecer o processo de inclusão e participação 
entre os alunos. Este trabalho foi desenvolvido durante um se-
mestre em uma escola. Uma vez por semana a dupla de bolsis-
tas se encontra para a elaboração do material que será aplicado 
na semana seguinte, visando uma conexão com o que foi mi-
nistrado na aula anterior. Também acontecem reuniões men-
sais na faculdade com as professoras que coordenam o projeto, 
e havendo necessidade pode ser marcado horário para atendi-
mento com as docentes durante a semana em horário a com-
binar. Os bolsistas também recebem orientação, por parte da 
coordenação da escola, normalmente no dia da aula na escola, 
podendo esta reunião ser antes ou depois da aula ministrada. 
O primeiro passo adotado pelos bolsistas foi a realização de 
uma dinâmica com a turma que teve o objetivo de fazer um 
diagnóstico do grau de conhecimento dos alunos sobre Libras: 
os alunos ouvinte da turma em questão não tinham um conhe-
cimento considerado suficiente em Libras, não sabendo sequer 
o alfabeto manual. Já o aluno surdo desta turma, se recusou a 
olhar para os professores ou fazer qualquer comunicação em 
língua de sinais ou tentativa de oralização, não possibilitando 
nenhum contato com os professores. Alguns alunos apresen-
taram algum grau de conhecimento de sinais, esses alunos ci-
taram sinais que aprenderam no projeto Hora do Conto, tais 
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como: floresta, castelo, rei, Rapunzel e lobo; esses mesmos alu-
nos também tiveram maior empatia com os bolsistas devido a 
um deles já ter participado do projeto citado e o apresentado 
para esses alunos.

De posse desses resultados obtidos com a dinâmica inicial, 
foi adotado o seguinte plano de ação por parte dos professores: 
seria abordado o conteúdo básico de Libras: alfabeto, núme-
ros, cores, animais, cumprimentos, objetos presentes na sala de 
aula, lugares e outros que se apresentarem necessários. Os dois 
professores de Libras se dividiriam na apresentação da aula, 
sendo que o professor ouvinte daria maior atenção para os alu-
nos ouvintes e o professor surdo faria o mesmo com o aluno 
surdo, isso com o objetivo de gerar no aluno surdo um espe-
lhamento com um adulto surdo e tentar motivar o empodera-
mento da cultura surda. E, enquanto para os alunos ouvintes o 
foco era o ensino da Libras, para o aluno surdo que apresentou 
grau satisfatório de conhecimento de língua de sinais, o profes-
sor surdo adaptou o conteúdo ministrado em aula voltado para 
o letramento em português deste aluno, ensinando ortografia, 
significado das palavras e sempre que possível a construção 
frasal. A apresentação da aula ficou em maior parte para o pro-
fessor surdo, e havendo necessidade o professor ouvinte fazia a 
tradução do professor surdo para os alunos, ou quando neces-
sário motivava os alunos ouvintes a fazerem o questionamento 
diretamente para o professor surdo. No decorrer do semestre, 
foi identificado pelos professores que, apesar de os alunos ou-
vintes aprenderem os sinais ensinados, eles não tinham empa-
tia com a Libras e a necessidade de aprendê-la, para promo-
ver a inclusão social. Dessa forma, o aluno surdo permanecia 
excluído do convívio escolar com os demais alunos. Assim, os 
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professores optaram por mudar o foco das aulas, alternando 
entre o ensino de Libras e a história da língua de sinais. Os 
alunos puderam conhecer um pouco da história dos surdos, 
da língua de sinais e personagens importantes nesta história 
como a professora e escritora Helen Keller. Em contrapartida, 
o aluno surdo conheceu um pouco da própria história e que, 
assim como outros surdos, ele poderia vencer a barreira social 
proporcionada pela surdez. Pode-se perceber através das ati-
vidades realizadas em sala, exercícios e provas que os alunos 
ampliaram significativamente conhecimento e vocabulário em 
língua de sinais. Eles não apenas aprenderam os sinais ensina-
dos, mas procuraram outros, que faziam parte do assunto pro-
posto em sala. Esses alunos passaram a demonstrar interesse 
em pesquisar sobre sinais com outros professores, intérpretes, 
internet e outros bolsistas do PIBID, especialmente os ligados 
ao momento da Hora do Conto, quando histórias são contadas 
em Libras. Outros alunos ouvintes relataram ter parentes que 
passaram a participar do Ensino de Libras para a Comunidade, 
passaram a compartilhar conhecimento de sinais e esses sinais 
eram trazidos pelos alunos para sala de aula. Por parte do alu-
no surdo, a mudança mais significativa foi perceber que passou 
a haver interação de alunos ouvintes com ele, hora perguntan-
do sinais ou sentando junto para realizar uma determinada ati-
vidade. Também passou a haver interação deste aluno com os 
professores, tanto o professor surdo, como o professor ouvinte, 
sendo que ele passou a apresentar voluntariamente o caderno 
para os professores e mostrar que tem realizado as atividades 
propostas. Ele passou a cumprimentar os professores e, sempre 
que possível, fazia questionamentos de assuntos simplórios, 
mas que tinham a necessidade do fortalecimento de víncu-
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los com os professores. Nem todas as estratégias e dinâmicas 
usadas na sala de aula surtiram o efeito desejado, como por 
exemplo: atividades que envolviam formar grupos de pessoas, 
diálogos em Libras entre os alunos e atividades que envolviam 
maior mobilidade. Dessa forma, nos vimos mais estimulados 
a trabalhar de forma mais formal, porém sempre que havia a 
possibilidade e, desde que não acontecesse muita movimen-
tação na sala, aplicamos dinâmicas que pudessem trabalhar o 
lúdico com o aluno e o viso-espacial. Esta dificuldade pode ser 
justificada devido a própria estrutura física da escola. Entre-
tanto, até onde era possível, a escola proporcionou meios para 
que os professores bolsistas pudessem realizar este trabalho da 
melhor forma possível.

Este período a frente do ensino de Libras nesta turma pro-
porcionou aos bolsistas do PIBID conhecimento prático e di-
dático da docência, uma visão da rotina do professor, a movi-
mentação escolar e as diversas áreas de pesquisa que poderão 
dar andamento com o apoio da faculdade. Uma bagagem que 
norteará muitas de suas ações durante sua carreira docente. 
Também foi possível produzir material de apoio para a con-
tinuidade desta linha de pesquisa do PIBID na escola. O co-
nhecimento do funcionamento da prática docente também 
facilitará o trabalho em outras áreas dentro do PIBID, a qual o 
aluno poderá participar, mesmo que estas não estejam ligadas 
diretamente com o ensino de Libras para as crianças da escola. 
É possível fazer um trabalho interdisciplinar que envolva, por 
exemplo, o ensino de Libras e a Hora do Conto, que trabalha 
com a interpretação e tradução de contos infantis universais 
em Libras e apresentadas para esses alunos, utilizando sinais 
usados no texto, com sinais ensinados na aula de Libras. Com 
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o avanço do conhecimento de língua de sinais para essa turma, 
por exemplo, pode também ser trabalhado o conhecimento 
dos parâmetros para a configuração de sinais com o ensino de 
Escrita de Língua de Sinais (ELiS). E sempre que possível inse-
rir no calendário letivo da escola e suas atividades, momentos 
que possam ser apresentados para alunos e comunidade surda 
contextos que reforcem a cultura surda. Ficando, então, a es-
pera de novas oportunidades para tentar aplicar às sugestões 
dadas a cima, no intuito de ampliar o acesso à Libras e o seu 
fortalecimento.

Palavras-chave: Libras. Ensino. Sala de aula. Experiência.
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O presente trabalho propõe uma reflexão sobre cultura po-
pular em específico às festividades juninas. Embasados pelos 
referenciais Zaratim (2014), e outros pesquisadores da área de 
cultura popular e ainda sobre as ideias de Costa (2012), que 
desenvolveu um trabalho voltado para o registro de sinais-ter-
mos da LSB, visando possibilitar o acesso desses sinais ao pú-
blico de Surdos, ao qual este trabalho embora com foco dife-
rente também está destinado, objetivou se elaborar um breve 
vocabulário em Língua de Sinais Brasileira-LSB sobre os prin-
cipais símbolos da festa junina, a partir de coleta de dados para 
a criação e validação desses sinais por um grupo de Surdos, 
alunos e professor orientador do trabalho, da Universidade de 
Brasília. As festas populares comemoradas no mês de junho, 
alusivas a Santo Antônio, São João e São Pedro, ganham novas 
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feições na contemporaneidade, porém essa festa tão popular 
mantém suas raízes mais características, não perdendo o obje-
tivo de promover um relacionamento interpessoal e uma con-
fraternização entre familiares e amigos, firmando assim a iden-
tidade cultural de um povo, pois, relembram o passado, porque 
quando se recria o cenário dos arraiais e apresentam-se danças 
das regiões há um resgate cultural que passa a se fortalecer, 
pois deixa de ser apenas oral, e passa ser concreto. Além de 
uma festividade, a festa junina tem como meta, também, enal-
tecer à cultura oferecendo diversão, alegria e aprendizado a 
todas as pessoas presentes, em especial àquelas que participam 
da organização dos festejos, pois, estes passam a conhecer de 
uma forma detalhada as características dessa festa, suas raízes 
e valores. Com isso, valorizam a festa dentro do folclore brasi-
leiro, destacando seus aspectos sociais e culturais. Os festejos 
juninos cada vez mais ocupam novos cenários, novas formas 
de apresentação e de reinvenção no atual contexto da socieda-
de. Estratégias inovadoras estão sendo implementadas para 
que essas manifestações sejam reinventadas e possam cumprir 
múltiplas funções na sociedade contemporânea. Não obstante, 
os questionamentos comumente feitos pelos pesquisadores 
quanto a essas mudanças observadas nos festejos juninos, não 
podemos negar a relação dessas manifestações culturais com o 
processo de desenvolvimento do turismo, da economia, do co-
mércio e para a implementação de novas políticas relacionadas 
com a revitalização da Cultura Popular na contemporaneida-
de. (SILVA, p. 03). As festas juninas, além de serem tipificadas 
por trajes específicos como: comidas típicas derivadas em sua 
maioria do milho (devido à colheita que se dá na época rela-
cionada ao mês da festa), às bebidas (geralmente são fortes e 
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quentes), às fogueiras, os fogos de artifícios e outros artefatos 
feitos de pólvora (como bombinhas de salão e estalinhos). Há, 
também, a associação da imagem de santos católicos como: 
Santo Antônio, São João e São Pedro. O presente trabalho pro-
põe uma reflexão sobre cultura popular em específico às festi-
vidades juninas que antes eram bem mais voltadas à igreja ca-
tólica e que em termos históricos têm em suas raízes a mistura 
de elementos das tradições pagãs romano- germânicas e cristãs 
e que por acompanhar as mudanças da sociedade contemporâ-
nea, hoje se manifestam culturalmente de forma inovada. 
Diante disso, o objetivo desse trabalho é elaborar um breve vo-
cabulário em Língua de Sinais Brasileira na qual se propõe a 
coleta de dados para a criação e validação de sinais-termos 
para a área envolvendo aspectos culturais, referentes aos prin-
cipais símbolos da festa junina. Esta pesquisa se caracteriza 
como descritiva partindo de revisões bibliográficas sobre o 
tema proposto. Contou, ainda, com uma pesquisa de dados pri-
mários para a criação de um breve vocabulário de sinais-ter-
mos em Libras dos principais símbolos desta festa. Os dados 
coletados, através da presente pesquisa, foram analisados e in-
terpretados por um grupo de surdos para que seus respectivos 
sinais-termos fossem validados e disseminados na sociedade, 
podendo serem usados em diferentes contextos como, por 
exemplo, no contexto escolar, que tem em seu calendário os 
festejos juninos como parte do folclore nacional. O que preten-
demos no projeto em pauta é desenvolver uma pesquisa que 
contemple referenciais relacionados com os festejos juninos 
dentro de uma perspectiva sociológica, antropológica, históri-
ca e cultural, dialogando com questões teóricas sobre Folclore, 
Cultura Popular e Libras. Essa visão metodológica de abran-
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gência multicultural permitirá dessa forma uma análise dos 
festejos juninos de forma dinâmica e plural. A festa junina um 
breve histórico: uma das peças das festas juninas mais explana-
das é a quadrilha. Porém, não podemos utilizá-las como si-
nônimo visto que as festas juninas não se resumem às apresen-
tações de quadrilhas e sim a uma série de detalhes que fazem 
do período junino uma grande festa. Dentre tantos detalhes 
que cercam a mesma, podemos citar as quermesses, simpatias, 
as decorações, os ritmos e as comidas típicas que, além da qua-
drilha, dão um requinte a mais nas festividades do mês de ju-
nho. A festa junina possui características familiares baseadas 
nos costumes regionais e tem em sua identidade diversas ca-
racterísticas da cultura local baseadas na tradição, nas crenças, 
nos valores, representações, práticas e manifestações que são 
elementos de forte tradição cultural e social, mas, nem sempre 
de fácil identificação de suas origens, pois muitas vezes são 
provenientes de várias raízes. A festa junina é um evento que 
agrega diversos valores culturais de diferentes procedências e 
contextos que somadas, formam um momento singular de co-
memoração. É interessante pontuar que as festas juninas, ape-
sar de suas transformações nas últimas décadas, têm cunho 
religioso e que, a princípio, as festas eram realizadas em virtu-
de dos festejos dos Santos Juninos. Não obstante, as quadrilhas 
surgiram como a realização da comemoração de um casamen-
to, onde o padre é a figura religiosa, tendo como espaço a sim-
bologia religiosa da igreja católica, mesmo que retratada como 
cenário. (ZARATIM, 2014 p. 43). A cultura popular vai mais 
além do que uma herança. Ela carrega consigo apetrechos his-
tóricos, que demarcam o comportamento do homem e justifi-
cam suas ações – o qual, por sua vez, passou a depender muito 
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mais do aprendizado conforme a cultura foi conquistando es-
paço em sua vida. Cultura é um processo acumulativo, resul-
tante de toda a experiência histórica das gerações anteriores e 
compreendida como qualquer tipo de manifestação como: 
música, danças, festividades, literatura, arte, onde o povo pro-
duz e participa ao mesmo tempo. De acordo com as transfor-
mações que ocorrem no meio social, este processo pode limitar 
ou estimular a ação criativa do indivíduo. (LARAIA, 2009, p. 
49). Mesmo após ter chegado à essa conclusão Laraia (2009) 
acredita que nenhuma pessoa é capaz de participar de todos os 
elementos de sua cultura. Então, a participação do indivíduo 
em sua cultura é sempre limitada. Os festejos do mês de junho 
são tradicionalmente ricos em elementos de iluminação, tais 
como fogos de artifício e fogueiras, comida em abundância, 
além da dança e da música. Apesar disso, a pós-modernidade 
não deixou de influenciar, também, nesses festejos tão tradicio-
nais. Atualmente, cada região do país possui uma identidade 
cultural própria para realizar essas festividades anualmente, 
porém, passíveis de modificações estéticas e contextuais nas 
danças, comidas e decorações que se adaptaram de acordo 
com o que cada estado possui como identidade cultural. A 
quadrilha, por sua vez, é a dança destaque do período junino, 
sendo um dos símbolos dessa festa a partir do momento em que 
se torna exclusivamente junina, ou seja, é executada apenas 
nesta época, diferentemente de outros tipos de dança como, 
por exemplo, o forró. (CHIANCA apud TEIXEIRA e CHA-
GAS, 2013, p.03). Para Morigi (2002 apud ZARATIM, 2014, p. 
251) “a festa junina permite uma reelaboração imaginária das 
noções de identidade regional e da cultura local”. Camargo 
(2013, p. 1) afirma que performances culturais visa “o entendi-
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mento das culturas através de seus produtos “culturais” em sua 
profusa diversidade, ou seja, como o homem as elabora, as ex-
perimenta, as percebe e se percebe, sua gênese, sua estrutura, 
suas contradições e seu vir-a-ser”. Turner (2005, p. 177 apud 
ZARATIN, 2014), defende que “todos os atos humanos estão 
impregnados de significados” por isso podem ser compreendi-
dos à medida que são executados. Completa ainda que “o signi-
ficado surge quando tentamos associar o que a cultura e a lín-
gua cristalizam a partir do passado com o que sentimos, 
desejamos e pensamos em relação ao instante presente da 
vida”. Segundo Strobel (2008, p.30) “cultura surda é o jeito de 
o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de se 
torná-lo acessível e habitável ajustando-os com as suas percep-
ções visuais”, o que contribui para a definição das identidades 
surdas e das “almas” das comunidades surdas. Isto significa que 
abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos 
do povo surdo. Assim, segundo a autora

[...] uma cultura é um conjunto de compor-
tamentos apreendidos de um grupo de pes-
soas que possuem sua própria língua, valo-
res, regras de comportamento e tradições; 
uma comunidade é um sistema social geral, 
no qual um grupo de pessoas vivem juntas, 
compartilham metas comuns e partilham 
certas responsabilidades umas com as ou-
tras. (STROBEL, 2008, p. 30 - 31).

Resultados e discussões: Para criar sinais em Libras, em vis-
ta da expansão terminológica que a área do conhecimento exi-
ge, utilizamos as palavras comuns da Língua de Sinais Brasilei-
ra, dorovante LSB, como base para criar novos sinais-termos. 
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Para criarmos os sinais- termos relacionados as festas juninas, 
tomamos como base o sinal já consagrado na comunidade Sur-
da referente ao mês à qual se articula aos festejos: Sinal- termo 
mês J- U-N-H-O. Segundo Costa (2012), a tecnologia é um 
desafio para a inclusão social, porque ajuda o surdo a disse-
minar sua língua e diminui a grande barreira que existe entre 
os surdos e a sociedade. Diante dessa observação a pesquisa 
aqui proposta buscou por meio das tecnologias como a pro-
dução de um DVD, de um pôster e deste artigo apresentar os 
sinais-termos em LSB, referentes aos símbolos das festividades 
juninas em diferentes contextos midiáticos pensando em faci-
litar o acesso desse material por parte das pessoas interessadas, 
em especial das pessoas Surdas que têm a nossa maior aten-
ção pelo fato de formarem o público alvo para essa pesquisa e 
por serem pessoas que mais necessitam de trabalhos voltados 
à sua língua maternal. Dessa forma, esses sinais irão facilitar 
o conhecimento e o enriquecimento do vocabulário dessas 
pessoas, tanto na sua L1, que é a LSB, quanto na sua L2, que é 
o Português Brasileiro. O trabalho foi desenvolvido utilizan-
do imagens dos referentes, que foram analisados a princípio 
pelo professor orientador, Messias Ramos Costa, professor da 
UnB. Em seguida essas imagens foram apresentadas para um 
grupo de Surdos convidados pelo professor, para que os seus 
respectivos sinais-termos fossem criados. Depois do processo 
de criação dos sinais-termos, o grupo de Surdos se reuniu com 
o professor, sem a presença dos alunos pesquisadores para va-
lidarem esses sinais que, posteriormente, viriam a ser filmados 
pelos alunos para compor o corpus desse trabalho. Logo após a 
validação dos sinais-termos as filmagens foram efetuadas pelos 
alunos que, utilizando-se desses vídeos, iniciaram a construção 
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do banner para apresentação visual na própria universidade ao 
final da disciplina. Os sinais-termos também foram usados na 
construção deste artigo, para o qual apenas três puderam ser 
selecionados devido à brevidade que se propôs a um trabalho 
desse tipo. O banner, também, contou apenas com os mesmos 
sinais aqui apresentados. Já o restante dos sinais-termo segue 
anexo ao final do artigo, para que possam ser apreciados. O 
DVD contou com todos os sinais-termos, que foram filmados 
no laboratório da universidade, UnB, sob a supervisão do pro-
fessor orientador, Messias Costa. Após editados, foram coloca-
dos ao lado de cada imagem a que se faz referência, seguindo 
a ordem alfabética dessas imagens na língua portuguesa. Ob-
servando tais anotações é possível perceber que o emprego das 
novas tecnologias se mostraram indispensáveis para que pro-
jetos como este viabilizem o acesso do conteúdo pelos surdos 
e não surdos, pois algumas tecnologias permitem melhor inte-
gração, facilidade e melhor interação entre o que se pretende 
apresentar e o público alvo ao qual se deseja alcançar. O regis-
tro apenas em tecnologias estáticas, como o papel, por exem-
plo, às vezes é insuficiente para uma melhor compreensão do 
que se apresenta, principalmente quando o receptor não de-
tém de um conhecimento prévio daquilo que está sendo apre-
sentado. Dessa forma, o registro em materiais tecnológicos que 
permitem animação da imagem, efeitos variados do conteúdo 
e a inclusão de outras formas de linguagens ou até mesmo mais 
de uma língua no mesmo espaço tecnológico, como no caso 
deste trabalho que trabalha com as duas línguas reconhecidas 
oficialmente em nosso país, a LSB e o Português.
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Considerações finais: os novos sinais-termos que foram 
criados e validados por um grupo de surdos, alunos e profes-
sores da UnB, visam, se bem explorados, contribuir para que 
surdos e ouvintes possam fazer uso dos aprendizados em seu 
cotidiano. Com isso, irão contribuir para melhorias em suas 
vidas, assim como para o desenvolvimento de novas pesqui-
sas na área, haja vista que as pessoas surdas brasileiras tam-
bém fazem parte dessa cultura de festejos juninos, tal como 
de todas as demais formas de representação cultural existen-
tes em nosso país.

Palavras-chave: Cultura. Festa Junina. Sinal-Termo. Libras
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A inclusão da Libras e da aluna Surda em 
projetos bilíngues no espaço escolar

Raquel Lopes de Oliveira SOARES
 (raquelll.lllopes@gmail.com)

Esse trabalho é um relato da experiência de uma Intérprete 
de Libras, que atua em Senador Canedo-Goiás. Apresenta-se 
o trabalho do projeto do dia 26 de setembro “Dia Nacional dos 
Surdos”, instituído pela Lei de nº 11.796 de 29 de outubro de 
2008, é apresentado para a comunidade escolar. Foi realizado 
com os 30 alunos do 5º ano D e trabalhado nos dias 19, 20, 23 
e 26 de setembro de 2016, ficando exposto no mural da esco-
la do dia 26 a 30 de setembro de 2016. O objetivo geral deste 
trabalho é construir conhecimentos sobre a importância deste 
dia para os surdos, os contextos históricos e influenciar pro-
jetos bilíngues proporcionando mudanças de atitudes sobre a 
Língua Brasileira de Sinais e o surdo no espaço escolar e na 
sociedade. O dia 26 de setembro, de cada ano, é instituído pela 
Lei de nº 11.796 de 29 de outubro de 2008 como o Dia Nacional 
dos Surdos. Esse dia foi escolhido pelo contexto histórico, pois 
em 26 de setembro de 1857, conforme Sá (1999, p.73):

Eduard Huet, professor francês surdo, con-
vidado por D. Pedro II, cria no Rio de Ja-
neiro o Instituto Nacional dos Surdos-Mu-
dos- INSM. Hoje Instituto Nacional de 
Educação de Surdos (INES), situado na Rua 
das Laranjeiras, 232, Rio de Janeiro. Come-
ça provisoriamente em uma sala do Colégio 
Wassiman (no centro do Rio de Janeiro), 
com duas crianças surdas. (1999, p.73)
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E, para maior compreensão sobre a importância deste dia 
para os surdos, este projeto foi exclusivo da turma do 5º ano D. 
Afinal, essa era a sala em que a aluna surda estudava. Ele teve 
como objetivo apresentar aos alunos do 5º ano “D” a importân-
cia deste dia para os surdos, os contextos históricos, a luta dos 
surdos diante dos entraves comunicativos, o direito dos surdos 
ao bilinguismo como respeito e compreensão da identidade 
surda, além da necessidade de sua acessibilidade na sociedade. 
A metodologia utilizada envolveu dois momentos: a leitura das 
obras e, a parte prática, a descrição da compreensão, por parte 
dos alunos, sobre essa referida obras. Assim, a primeira parte, 
foi a leitura dialogada do livro ‘Encontros Eternos’, realizada 
pela autora e Intérprete de Libras naquela escola. Nessa ativi-
dade, ela pôde explicar os contextos históricos, pois cada gru-
po tinha um livro e os alunos eram motivados a fazer a leitura 
das páginas para a turma e, juntos, pensar sobre a inclusão, so-
bre o entrave comunicativo do surdo na escola e na sociedade 
enquanto liam e adentravam na história. Além disso, eles tam-
bém aprendiam sinais em Libras durante a leitura do livro.
Figura 01 – Exposição teórica do livro e prática dos sinais - lei 
e decreto

Fonte: arquivo da pesquisa realizada pela própria autora.

A segunda atividade, a parte prática, foi a de descrever suas 
compreensões sobre a obra apresentada na sala. Essa atividade 
foi realizada após a leitura, na qual os estudantes utilizaram 
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apenas o conhecimento adquirido daquela aula para escre-
verem. Além do resumo, o aluno acrescenta sua opinião: [...]” 
eu acho que todo mundo devia aprender Libras, não só Libras 
mas devia se interessar e saber que todos os deficientes tentam 
se comunicar de alguma forma. Temos que respeitar o jeito das 
pessoas e tentar conviver de forma adequada e civilizada sem 
preconceito. Cada um de nós nascemos de um jeito diferente 
e temos que respeitar o jeito diferente das pessoas[...]”. No dia 
seguinte, na aula de Artes, foi solicitado aos alunos que expres-
sassem suas artes em comemoração ao dia 26 de setembro - Dia 
Nacional dos Surdos. Para demonstrar como foi realizada essa 
prática, dois desenhos foram destacados, conforme mostra a fi-
gura 2: o primeiro desenho (Figura 02) da criança que escreve 
o nome da Associação dos Surdos de Goiânia que, no livro, é o 
lugar onde a personagem Raquel aprende Libras. E na palavra 
inclusão, mesmo escrita a lápis que dificulta a nossa visualiza-
ção, ainda conseguimos perceber que a prática dos sinais em 
Libras foi apreendida pela aluna, pois, no desenho, a mulher 
está fazendo o sinal de inclusão em Libras que é realizado na 
Libras como: Mãos abertas, palmas para cima, lado a lado. Gi-
rar as palmas para baixo e mover as mãos levemente para fren-
te, aproximando-as.
Figura 02 – Primeira produção de artes

Fonte: arquivo da pesquisa da própria autora.
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No segundo desenho (Figura 03), a criança escreveu: “Todo 
mundo pode ser um deficiente. Nós temos que respeitar isso. 
Você pode ser um deficiente. Vamos respeitar”. O estudante 
também demonstra que compreendeu a explicação que qual-
quer um pode nascer surdo ou adquirir a surdez ao longo da 
vida. E, além disso, precisamos aprender a comunicar em Li-
bras para conseguirmos nos comunicar com os surdos, respei-
tar sua identidade, sua cultura e a diferença, reduzindo, assim, 
o entrave comunicativo na sociedade, apoiando a inclusão e a 
acessibilidade.
Figura 03 – Segunda produção dos estudantes

Fonte: arquivo da pesquisa da própria autora.

Figura 04 – Produções : Dia Nacional dos Surdos.

Fonte: arquivo da pesquisa da própria autora.
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Assim, esses trabalhos de leitura seguido da discussão e 
escrita reflexiva devem ser considerados como instrumentos 
que favorecem a condição de igualdade e interação dos alunos 
na Língua Brasileira de Sinais. Mostrando a importância e a 
possibilidade de um trabalho bilíngue nos projetos contido no 
PPP (Projeto Político Pedagógico) das escolas, para inclusão 
do aluno surdo e sua língua.

Palavras-chave: Surdos. Projetos bilíngues. Intérprete de 
Libras.
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A monitora surda e um monitor ouvinte: 
reflexões sobre a colaboração na monitoria 

de português para surdos
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Os programas de monitoria das instituições federais de 
educação superior no Brasil são financiados com base no De-
creto nº 7.416/2010 que regulamenta os artigos 10 e 12 da Lei 
nº 12.155/2009. O referido documento normatiza a concessão 
de bolsas para alunos dos cursos de graduação no desenvolvi-
mento de atividades de ensino e extensão em duas modalida-
des, a saber: permanência ou extensão. Ele ainda normatiza 
quatro formas de extensão de atividades universitárias: pro-
grama, projeto, evento e curso.  E para o programa de moni-
toria é regulamentado através da resolução do Conselho de 
Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) nº 1418/2016, 
que a UFG lança edital para seleção de monitores bolsistas e 
voluntários. Em 2009, a Faculdade de Letras da UFG criou o 
curso de Letras/Libras na modalidade presencial, o que a tor-
nou a primeira faculdade do Brasil a ofertar esse curso nessa 
modalidade. Porém, somente em 2016 uma acadêmica surda 
teve interesse em pleitear uma vaga para a monitoria, sendo 
aprovada juntamente com outro aluno para desempenhar a 
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função de monitora de português para surdos. O ensino da 
língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas 
é assegurado pelo Decreto Nº 5.626/2005, e a oferta de mo-
nitoria em língua portuguesa no curso de Letras: Libras tem 
como objetivo ampliar o acesso dos alunos surdos às questões 
relativas ao português, o que pode favorecer sua aprendiza-
gem. Este momento é significativo para a FL/UFG, pois foi a 
primeira vez que uma pessoa surda desenvolveu atividade de 
monitoria em língua portuguesa, e a colaboração se mostrou 
fundamental no desenvolvimento dessa atividade, ratificando 
Figueiredo (2006), que observa que a colaboração favorece 
o processo de aprendizagem de línguas. Uma característica 
da colaboração é promover o estabelecimento de diálogos 
nos quais o uso da língua a ser aprendida pode acontecer 
(SWAIN, 2000). Nesses diálogos, os alunos e os monitores 
trocam ideias, informações, esclarecem dúvidas e constroem 
conhecimento. Os intercâmbios linguísticos e culturais dos 
sujeitos envolvidos na monitoria de português para surdos 
foi um marco e um desafio, porque representou um avanço 
na proposição de uma metodologia do trabalho de monitoria 
entre a monitora surda e o monitor ouvinte. Resolvemos bus-
car momentos de planejamento, prática e reflexão do nosso 
trabalho colaborativo de ensino conjuntamente com a profes-
sora regente do componente curricular. Antes do início das 
aulas de monitoria, a docente fez uma reunião e apresentou o 
planejamento e algumas proposições de atividades com base 
nos conteúdos previsto para o primeiro semestre. Ela expli-
citou o seu desejo de trabalhar de forma colaborativa e nos 
deu liberdade para elaborar outras atividades com base em al-
gumas orientações. No final da reunião, ficamos empolgados 
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para o trabalho de monitoria, pois nós três estávamos cientes 
de que iniciamos a construção de um novo espaço de trabalho 
colaborativo entre sujeitos surdos e  ouvintes na monitoria 
de ensino de português com e para os surdos. Acreditamos 
que assim como há professores surdos e ouvintes ensinando 
Libras, também poderá haver professores surdos ensinando 
português para alunos surdos e ouvintes. A diferença princi-
pal no ensino de português para surdos é que estes, na maioria 
das vezes já possuem uma língua, a Libras, no caso de surdos 
brasileiros. Então é importante ressalta que a metodologia do 
trabalho de monitoria de ensino de português como segun-
da língua requer dos professores e monitores que tenham a 
consciência de que os sujeitos surdos terão como apoio cog-
nitivo a primeira língua na modalidade visual e do português 
na modalidade escrita. Trata-se de línguas naturais humanas 
com gramáticas e interações culturais visuais ou orais diferen-
tes. O objetivo foi encontrar uma metodologia de trabalho de 
monitoria como segunda língua que contemplasse os saberes 
dos dois monitores e a colaboração entre eles com a docen-
te, no sentido de oferecer um ensino baseado nas trocas de 
informações e conhecimentos através do contraste entre as 
duas línguas: Libras e português escrito. No final do semestre 
letivo fizemos algumas considerações a respeito do nosso tra-
balho colaborativo, a saber: 1. A explicação do conteúdo deve 
levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos; 
2. Possibilitar que os alunos escrevam e reescrevam no quadro 
através de conversas escritas sobre diversos temas e gêneros 
textuais; 3. Os monitores trabalham de forma conjunta e es-
tabelecem uma relação de parceria, evitando assim, a classi-
ficação de monitor principal ou secundário; 4. A socialização 
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dos sentidos do texto em sala de aula; 5. A visualização do dis-
curso em Libras e a escrita em português na forma de resumo 
do conteúdo explicado; 6. A explicação do conteúdo deve ser 
realizada por ambos os monitores de forma que tantos os mo-
nitores quanto os alunos podem colaborar com a sinalização 
e o processo de construção do texto escrito e/ou sinalizado; 
7. O momento da prática pedagógica de leitura (compreen-
são) do sentido do texto escrito em português para Libras e 
vice-versa. A partir dessas considerações concluímos para o 
momento que a parceria colaborativa entre os monitores foi 
desafiadora e enriquecedora para os sujeitos envolvidos, pois, 
a monitoria foi construída com base no respeito a diversida-
de linguística e cultural dos sujeitos, possibilitando assim, um 
ambiente de ensino-aprendizagem em construção coletiva 
com e para os surdos.

Palavras-chave: Ensino de português. Monitoria. Trabalho 
colaborativo.
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Esse trabalho pretende discutir as formas de avaliação das 
metodologias utilizadas em aulas de Língua Portuguesa de 
uma escola inclusiva cuja classe apresenta um contexto com-
posto por alunos surdos, alunos ouvintes, intérprete de Libras 
e professor ouvinte. Para tanto, será necessária uma reflexão 
sobre a importância do aprendizado da Língua Portuguesa 
(LP) por surdos que se comunicam por meio da Língua Brasi-
leira de Sinais (Libras). Para tanto, reforçamos a ideia de que, 
para este grupo de surdos, a LP é a segunda língua (L2) e a 
Libras é a primeira língua (L1). Para compreender o processo 
de ensino e aprendizagem de LP, faz-se necessário compreen-
der dois conceitos que são frequentemente confundidos ou 
sobrepostos sendo eles: alfabetização e letramento. Entende-
mos que é importante distingui-los, ao mesmo tempo em que 
é importante também aproximá-los: a distinção, é necessária 
porque as introduções, no campo da educação, do conceito 
de letramento têm ameaçado perigosamente a especificidade 
do processo de alfabetização; por outro lado, a aproximação 
é necessária porque não só o processo de alfabetização, em-
bora distinto e específico, altera-se e configura no quadro do 
conceito de letramento, como também este é dependente da-

mailto:raynyelle@yahoo.com
mailto:renata.vilaca@yahoo.com.br


 226 II Seminário Goiano de Educação Bilíngue

quele. (SOARES, 2003, p. 90). Consideramos, ainda, que, por 
meio da linguagem, podemos transmitir sentimentos, pensa-
mentos, emoções e ideias. Verificamos que sem a linguagem é 
impossível à transmissão de saberes. Por essas razões, quando 
se fala em educação de surdos a escola deve promover o de-
senvolvimento e a aquisição da linguagem da criança surda, 
pois, entre as dificuldades encontradas no processo de alfabe-
tização e letramento, indiscutivelmente a ausência ou atraso 
na aquisição da Libras constitui um dos empecilhos desse pro-
cesso. Autores como Quadros e Schmiedt (2006, p.20) relatam 
que as crianças surdas adquirem a língua de sinais em proces-
so análogo ao de crianças ouvintes, e a escola deve repensar 
as formas como vem tratando essa questão, já que o processo 
de aquisição da linguagem se concretiza por meio de línguas 
visuais espaciais: “as crianças com acesso a língua de sinais, 
desde muito cedo, desfrutam da possibilidade de adentrar o 
mundo da linguagem com todas as suas nuanças”. A escola 
deve ser um lugar de trocas e convívio linguístico, as crianças 
devem interagir com os seus pares e desfrutar da experiência 
linguística de surdos adultos, um exemplo disso é o professor 
surdo presente nas escolas regulares onde tem o aluno surdo. 
Através das experiências com a escrita, que se relacionam com 
a língua em uso, a criança começará a criar hipóteses e a se 
alfabetizar. Experiência com o sistema de escrita significa ler 
a escrita, que é o ponto chave da alfabetização. Soares (1998) 
traz os requisitos que uma pessoa alfabetizada deve apresen-
tar, pontuando as divergências entre alfabetização e letramen-
to. Para a autora, o indivíduo alfabetizado é aquele que sabe 
ler e escrever, ao passo que o letrado é aquele que não apenas 
sabe ler e escrever, mas consegue utilizar a leitura e a escrita 
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socialmente, nos diferentes contextos e demandas. (SOARES, 
1998). Partindo desse pressuposto, entendemos que para al-
cançar o sucesso na alfabetização e letramento dos surdos em 
LP, precisamos nos instrumentalizar de alguns subsídios tais 
como: língua específica, didática apropriada e conhecimento 
das peculiaridades do aluno surdo. A educação de surdos deve 
contemplar aspectos da cultura surda. Indubitavelmente essas 
ferramentas são essenciais no processo de alfabetização e letra-
mento dos surdos. Quadros e Schmiedt (2006, p. 26) declaram 
que os alunos surdos precisam tornar-se leitores na própria 
língua de sinais para, então, se tornarem leitores na língua 
portuguesa. Botelho (2002, pg.111) afirma que a inovação das 
práticas de ensino e a instrução e o uso em separado da língua 
de sinais e do idioma do país, de modo a evitar deformações 
por uso simultâneo é o caminho mais adequado a ser seguido. 
Tornar-se letrado numa abordagem bilíngue pressupõe a utili-
zação da língua de sinais para o ensino de todas as disciplinas, 
ou seja, é necessário utilizar a Libras como língua de instrução 
para ensinar LP. Promover a alfabetização e letramento dos 
alunos surdos resulta em um desafio que os educadores e a es-
cola precisam enfrentar, utilizando estratégias e metodologias 
diferenciadas e específicas que beneficiem o letramento do su-
jeito surdo, o que para Botelho (2002, p.65) não ocorre, pois 
no caso dos surdos, os processos de escolarização não estão 
voltados para a construção de sujeitos letrados. Sabemos que 
a questão do letramento é na verdade, um desafio não só para 
professores de surdos, mas também da escola regular que pro-
duz muitos alfabetizados e pouquíssimos letrados. Comunicar 
a importância do ato de ler e permitir ao surdo à significação 
dessa prática deve ser parte da ação educativa da escola, atra-
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vés da utilização de uma língua comum (língua de sinais) que é 
indispensável nesse processo. Essa pesquisa, que ainda está em 
andamento, é de caráter qualitativo. Os dados serão coletados 
em uma escola de educação regular na cidade de Trindade- 
Goiás. A equipe escolar compõe-se dos professores regentes, 
intérpretes, alunos surdos e ouvintes e professores surdos. Ini-
cialmente, foi feita a seleção dos autores que embasam nosso 
estudo teórico. Logo após, serão realizadas observações nas 
aulas de Língua Portuguesa que poderão gerar notas de campo 
pela pesquisadora; em seguida, faremos uma entrevista atra-
vés da aplicação de um questionário a estes sujeitos: (i) alunos 
surdos; (ii) professor ouvinte; (iii) intérprete de Libras, para 
recolher as informações necessárias acerca das metodologias 
utilizadas para o ensino de LP. Realizaremos a análise dos da-
dos a partir do sistema de triangulação. Perguntaremos aos 
professores sobre a didática, métodos de ensino e as diferenças 
utilizadas pela existência de alunos surdos mesclados com alu-
nos ouvintes, a importância do intérprete e do professor surdo. 
Nesse sentido, a utilização de entrevistas é relevante por gerar 
ricas contribuições à pesquisa. A partir das análises, pretende-
mos responder à seguinte pergunta de pesquisa: 1) Que tipo de 
metodologias de ensino de Língua Portuguesa colabora com 
o processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo em uma 
escola regular de ensino? A pesquisa ainda está em andamento 
e ainda não é possível apresentar resultados.

Palavras-chave: Educação de surdos. Metodologia de ensi-
no L2. Alfabetização. Letramento.
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Este estudo investiga aulas de língua espanhola como língua 
estrangeira em uma turma composta somente por alunos sur-
dos. A Libras é a primeira língua (L1) desses estudantes, sendo 
o português a segunda (L2), dessa forma, a pesquisa considera 
as atividades realizadas – que envolvem a leitura de textos em 
língua espanhola e discussões em Libras. O referencial teóri-
co abarca estudos sobre o letramento, principalmente, o letra-
mento crítico. E contempla, ainda, os estudos sobre identidade 
e sua relação com os sujeitos surdos. O objetivo principal deste 
trabalho é investigar o processo de ensino/aprendizagem de 
espanhol como língua estrangeira para alunos surdos. As per-
guntas que norteiam esta pesquisa são as seguintes: (1) Como 
o ensino de espanhol para estudantes surdos no ensino médio 
segundo a perspectiva do letramento crítico pode contribuir 
para a inclusão social? ; (2) De que maneira o processo de en-
sino de espanhol para estudantes surdos no ensino médio in-
fluencia na construção da identidade surda? Para responder a 
esses questionamentos, foi elaborado e aplicado um minicurso 
de língua espanhola, com duração de 50 horas na Escola Bilín-
gue, Libras e Português escrito de Taguatinga. Este trabalho 
é desenvolvido por meio de um estudo de caso. Os principais 
instrumentos de coleta de dados são as gravações em vídeos, 
notas de campo, entrevistas e questionários. As aulas foram 
organizadas em torno de diferentes temáticas, com foco na 
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promoção do letramento crítico. Os alunos investigados tinham 
entre 18 e 36 anos, em níveis iniciais de aprendizagem de espa-
nhol, cursando o terceiro ano do ensino médio. A pesquisa está 
em andamento e no presente momento estão sendo realizadas 
as coletas dos dados. Embora o trabalho esteja em desenvol-
vimento, resultados parciais mostraram: momentos das aulas 
em que há maior conscientização social, política e cultural dos 
participantes acerca de assuntos como a inclusão educacional 
dos surdos, bullying e cidadania.

Palavras-chave: Letramento Crítico. Identidade. Surdos. 
Língua Espanhola.
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Educação bilíngue para Surdos: um estudo 
acerca de práticas de letramento crítico 
com alunos Surdos usuários da Língua 

Brasileira de Sinais
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renatavilaça@yahoo.com.br

As discussões dessa pesquisa envolvem o recorte de uma 
investigação de mestrado acadêmico, que teve como objetivo 
principal problematizar a maneira com que as práticas desen-
volvidas em minhas aulas de Língua Portuguesa como língua 
adicional colaboraram para o desenvolvimento do letramen-
to, especificamente o letramento crítico (STREET, 1985, 1990, 
1998), de alunos surdos das séries finais do ensino fundamental 
no contexto bilíngue de educação de surdos. Os objetivos es-
pecíficos consistem em: I- observar se houve algum desenvol-
vimento do letramento crítico dos alunos e como ele ocorreu 
através das atividades realizadas nas aulas de Língua Portugue-
sa; II- analisar a contribuição das atividades propostas nas au-
las de Língua Portuguesa para a formação de um aluno surdo 
letrado; III- avaliar que tipo de colaboração do professor, por 
meio das atividades, é relevante nesse processo. Dessa forma, 
foi avaliado se os alunos alcançaram algum nível de letramento 
crítico, e que tipo de mediação foi relevante durante este pro-
cesso, partindo da hipótese de que as atividades desenvolvidas 
em aulas de Língua Portuguesa possam colaborar com esse 
processo de desenvolvimento do letramento crítico. Defendo, 
nessa pesquisa, que os surdos são membros de uma comunida-
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de linguística, possuem língua e cultura próprias, e excluo o 
caráter patológico de deficiência, visto que este insiste em sub-
meter o surdo aos padrões de uma cultura ouvinte. A pesquisa 
é justificada pela necessidade de se avaliar práticas realizadas 
em escolas bilíngues que, embora respaldadas por lei vigente 
no Brasil, ainda são minorias e, das poucas que existem, têm 
seus trabalhos pouco reconhecidos e valorizados. Além disso, 
há grande carência de estudos acerca das práticas de letramen-
to crítico com alunos surdos usuários de LSB, o que sugere a 
esta pesquisa um caráter inovador. Em um período em que o 
tema da inclusão de alunos surdos em escolas regulares tem 
sido discutido, tornam-se necessárias reflexões acerca da re-
levância do processo educacional recorrente em escolas espe-
cializadas na educação dos surdos: as escolas bilíngues. Tais 
instituições, ainda escassas no Brasil, ofertam uma educação 
direcionada e especializada a crianças e adolescentes surdos, 
pois têm a Língua Brasileira de Sinais como língua de instru-
ção de todas as disciplinas, e a Língua Portuguesa escrita como 
língua adicional, o que lhes propicia o status de bilíngue. Nes-
ta perspectiva, o ensino de Língua Portuguesa para os surdos 
deve assumir apenas a modalidade escrita da língua e descon-
siderar a modalidade falada, cuja aprendizagem fica a critério 
do surdo através de sessões de fonoaudiologia. A Língua de Si-
nais também passa a ser um instrumento de excelência para o 
ensino de Língua Portuguesa. Para Quadros e Schmiedt (2006, 
p. 24), a Língua de Sinais assume um papel fundamental no 
processo de ensino e aprendizagem do português, entretanto, 
não se trata de mera transferência da primeira para  a segunda 
língua, mas sim, de um processo concomitante de aquisição 
da Língua de Sinais e aprendizagem da Língua Portuguesa, e 
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cada língua deve assumir seu papel e valor social. Por ser o 
Bilinguismo uma proposta recente em nosso país, ainda há ca-
rência de estudos e de trabalhos que apontem resultados con-
cluídos acerca dessa abordagem de ensino, principalmente no 
que diz respeito a práticas bem-sucedidas desenvolvidas por 
professores bilíngues de surdos, o que sugere a relevância des-
te estudo. Por serem membros de uma comunidade linguísti-
ca usuária de LSB, esses alunos surdos, filhos de pais ouvintes 
que não têm proficiência na Língua de Sinais, são, na maioria 
das vezes, privados de práticas de letramento (SOARES, 1998; 
SIGNORINI, 2001; STREET, 1988) em diversos contextos. 
Ao longo das leituras, análises e observações, essa pesquisa 
tentou responder a estas perguntas: 1) De que forma as aulas 
de Língua Portuguesa podem colaborar para a formação de 
um aluno surdo letrado? 2) Que tipo de atividade contribui 
para o desenvolvimento do letramento crítico em alunos sur-
dos usuários da LSB? Para as análises, utilizei o conceito de 
letramento (GEE, 1990); especificamente o letramento crítico 
(STREET, 1985; 1990; 1998), realizando as análises a partir da 
proposta da pesquisa etnográfica (WATSON-GEGEO, 1988), 
que tem como objetivo descrever o comportamento compar-
tilhado de um grupo específico (neste caso, a sala de aula), e 
os resultados de suas interações a partir do sistema de trian-
gulação. Os dados foram coletados a partir de: (i) sequências 
didáticas elaboradas e aplicadas por mim em aulas de Língua 
Portuguesa; (ii) atividades realizadas pelos alunos e (iii) rela-
tos da professora e dos alunos, registrados como notas de cam-
po. Os resultados parecem apontar que a escola bilíngue é de 
grande importância para a formação crítica do aluno surdo e 
que as aulas e as atividades de LP escrita, realizadas a partir 
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da mediação do professor fluente em LS, são um instrumento 
eficaz para o desenvolvimento do letramento crítico em ado-
lescentes surdos, especialmente em atividades que utilizam 
gêneros textuais diversos e assuntos cotidianos. Ressalto, ain-
da, a importância dessa escola de educação bilíngue para sur-
dos, por ser um espaço de excelência para o desenvolvimento 
do letramento crítico, que tem como um de seus objetivos o 
empoderamento, ou seja, o sujeito criticamente letrado pode 
ampliar sua visão de mundo através do exercício de “ouvir-se 
ouvindo”, sabendo que suas interpretações e visões de mundo 
são resultados de seu lugar ou ponto de vista no mundo, e que 
há modos diferentes de ler e interpretar. No caso do surdo, a 
Língua Portuguesa escrita pode desempenhar esse papel de 
ampliar a visão de mundo e empoderar o aluno surdo, de modo 
que ele possa refletir criticamente sobre como a linguagem é 
usada para ter acesso a bens materiais e simbólicos, e sentir-se 
capaz de apropriá-la para lutar por equidade social. O letra-
mento crítico pode contribuir, ainda, para que o aluno tenha 
a consciência de que sua língua não é inferior à língua da co-
munidade ouvinte, mas sim apresenta modos de significação 
diferentes em alguns pontos e semelhantes em outros. Assim, 
o aluno surdo toma consciência de que não é desprovido de 
linguagem, pois tem, à sua disposição, recursos semióticos 
para se fazer compreender. Com esta pesquisa, espero contri-
buir para a educação dos surdos de modo que eles se tornem 
mais letrados e conscientes de seus direitos, deveres, posições 
sociais e oportunidades.

Palavras-chave: Surdos. Língua Portuguesa para Surdos. 
Letramento crítico.
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Relato de experiência de ser Surda: relação 
à família e à saúde no contexto da surdez

Renata Rodrigues de Oliveira Garcia
renata20garcia@hotmail.com

RESUMO

Este artigo é um relato de experiência das marcas e memó-
rias deixadas pela surdez, com objetivo de descrever experiên-
cias pessoais, enquanto pessoa surda, nos diferentes contextos 
sociais, especialmente nos contextos familiar e da saúde. Os 
fatos descritos aconteceram antes do reconhecimento oficial 
da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio de comuni-
cação e expressão natural das pessoas surdas. Trata-se de um 
estudo qualitativo sobre a história da minha vida. No que diz 
respeito à metodologia, utilizou-se o procedimento descritivo, 
que tenta expor a experiência pessoal ou história de vida, a qual 
consiste em relatos da vida real. Neste caso em questão, o foco 
foi minha vida enquanto surda no ambiente familiar, em que 
se valorizava a reabilitação oral, acreditando-se numa aborda-
gem biomédica, desconsiderando-se os aspectos sociais e cul-
turais dos surdos. Os resultados mostram que antes da promul-
gação da Lei da Libras, as famílias, inclusive a minha, tinham 
dificuldades em aceitar a Língua de Sinais, gerando entraves 
na comunicação, sentimentos de inferioridade, dificultando as 
relações do surdo no ambiente familiar e social. Concluo que a 
inclusão da pessoa surda está vinculada ao reconhecimento e 
à aceitação dos valores linguísticos e culturais da comunidade 
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surda, o que me possibilita ser bilíngue. Como fundamentação 
teórica, segundo Chaveiro, et al (2009, p. 149) “a surdez carac-
teriza-se pela redução da percepção do som, em grau variado, 
o que dificulta a aquisição da língua oral de forma natural”. 
Assim, um dos momentos críticos que vive uma pessoa surda é 
quando se inicia a alfabetização, no meu caso não foi um pro-
cesso fácil, visto que fui alfabetizada na língua portuguesa e 
essa não é a minha língua natural. Minha mãe foi quem acom-
panhou toda a minha vida estudantil e, sob a orientação dela fiz 
um diário com relato de todas as atividades escolares, por isso 
a ela atribuo, em grande parte, a alfabetização e meu apren-
dizado até a oitava série. Esse registro mostra esse momento 
histórico de conquista pessoal e cientifica de uma professora 
surda e que é de fundamental importância para inclusão das 
pessoas surdas na área da saúde. Essa conquista foi divulgada 
no Jornal UFG mostrando barreiras e estratégias de superação 
envolvendo Essa comunicação esbarra em vários contrastes 
entre línguas orais e línguas de sinais. Essas são visuoespaciais, 
o que significa que o sistema de signos compartilhado é recebi-
do pelos olhos e sua produção realizada pelas mãos no espaço. 
Diferentemente daquelas que são oral-auditivas que utilizam 
o aparelho fonador para sua produção e o ouvido para sua re-
cepção. (SACKS, 1998; QUADROS, KARNOPP, 2004). Ges-
ser (2009, p. 25) relata que “os surdos foram privados de se co-
municar em sua língua natural durante séculos. Vários estudos 
têm apontado a difícil relação dos surdos com a língua oral ma-
joritária e com a sociedade ouvinte”. No Brasil, o uso de uma 
língua espaço-visual foi recentemente regulamentado pela Lei 
10.436/2002. Ela reconhece oficialmente a Libras como língua 
natural da comunidade surda brasileira, conforme dispõe seu 
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primeiro artigo: “É reconhecida como meio legal de comunica-
ção e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros 
recursos de expressão a ela associados”. Tal regulamentação 
viabiliza a participação social, acadêmica, científica, política e 
familiar da pessoa surda, que era extremamente restrita até en-
tão. Ter dados precisos e científicos sobre a qualidade de vida 
de pessoas surdas no Brasil é fundamental na área da saúde, 
pois somente assim tem-se o direcionamento das ações publi-
cas de acordo com a realidade dos surdos. Assim, o objetivo 
principal desse artigo Descrever minha experiência enquanto 
pessoa surda, no contexto familiar e da saúde. Trata-se de um 
estudo qualitativo descritivo sobre a história da minha vida. 
Para completar meu relato, coletei algumas informações com 
minha mãe. Uma entrevista se fez necessário, pois, apesar de já 
ter conhecimento dos fatos desde minha adolescência, alguns 
pontos estavam confusos em minha memória. A entrevista foi 
detalhada com caráter acadêmico e pessoal. Após o registro 
dessas memórias, apresentei-os à minha mãe para conferir se 
tudo estava de acordo com o que havia sido relatado. Ela per-
cebeu que ainda faltavam alguns detalhes e, de próprio punho, 
acrescentou mais algumas informações que lembrava e julgava 
importante. Assim, a minha história de vida foi tomando for-
ma, com detalhes que eu mesma não conhecia. Os resultados 
advêm das marcas, memória que a surdez produziu em minha 
vida, seja pelos fatos que recordo ou pelos depoimentos de 
minha mãe. As histórias que aconteceram desde a minha in-
fância. Como exemplo quando coloquei um aparelho auditivo 
pela primeira vez. As relações na minha família sempre foram 
harmoniosas. Comecei a fonoterapia aos 3 anos e parei aos 15 
anos de idade. Gostava das sessões, mas, sabia que eu não te-



 240 II Seminário Goiano de Educação Bilíngue

ria sucesso com a reabilitação oral. Uma vez uma vizinha deu 
para minha mãe um jornal que trazia uma reportagem sobre 
o implante coclear. Ela me mostrou e perguntou se eu tinha 
vontade de fazer o implante, mas, eu não tinha interesse. Na 
verdade, tinha medo de fazer a cirurgia e minha escolha foi 
pela forma natural, ou seja, comunicação pela Língua de Sinais 
(LS). Com a convivência com os surdos fui melhorando o uso 
da LS, fui me aceitando enquanto surda e participando mais 
da vida das pessoas surdas. Fiz o curso de Letras: Libras pela 
UFSC e passei no concurso para professora na Universidade 
Federal de Goiás – UFG. Tenho inúmeros amigos e foi através 
deste convívio que minha vida foi mudando e portas foram se 
abrindo. A imposição oralista por parte das famílias dos surdos 
resulta em isolamento do surdo no ambiente familiar e gran-
des dificuldades durante a vida escolar do surdo. Minha famí-
lia desconhecia esse fator e, na tentativa de me oferecer uma 
opção de desenvolvimento mais eficaz, procurou um médico 
otorrinolaringologista para se informar do melhor tratamento. 
Esse profissional indicou o uso de aparelhos auditivos junta-
mente com terapia de fala com uma fonoaudióloga. Vale frisar 
a importância desses especialistas. No entanto, não se deve es-
quecer que o surdo tem uma língua e uma cultura própria. A 
inclusão da pessoa surda está vinculada ao reconhecimento e 
à aceitação dos valores linguísticos e culturais da comunidade 
surda, o que me possibilita ser bilíngue.

Palavras-chave: Surdez. Barreiras de Comunicação. Rela-
ções Familiares. 
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A Biblioteca Bilíngue de Literatura Infantil e Juvenil - Li-
bras / Português foi idealizada a partir dos resultados obser-
vados no Projeto de Extensão A Hora do Conto, desenvolvido 
desde 2013 na Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Goiás-UFG, Goiânia. Esse projeto reúne semanalmente surdos 
e ouvintes para acompanharem a leitura e a interpretação em 
Libras de contos dos Irmãos Grimm. O objetivo deste projeto 
é possibilitar o acesso de crianças surdas e deficientes visuais à 
literatura Infantil e Juvenil, especialmente aos contos de tradi-
ção oral. Acreditamos que os livros audiovisuais reunidos nes-
ta Biblioteca poderão ser usados por professores e alunos de 
escolas inclusivas, nas escolas bilíngues, na formação de alu-
nos dos cursos de Letras Libras e também por pais de crianças 
surdas e deficientes visuais. A Biblioteca teve início no ano de 
2017 com 12 contos dos Irmãos Grimm, mas estará em cons-
trução permanente, com a edição de novos livros audiovisuais 
e outras coleções, que deverão ser acrescentadas a este acervo 
inicial. O projeto final, com a criação de um site para abrigar a 
Biblioteca, só se tornou possível com o apoio cultural do Esta-
do de Goiás através do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

Palavras-chave: Bíbliolibras. Biblioteca bilíngue. Litera-
tura surda.
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Uma experiência de ensino de Libras L2/LE 
no Centro de Capacitação de Profissionais 
da Educação e de Atendimento às Pessoas 

com Surdez CAS – GO
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Esta pesquisa relata a experiência de ensino de LIBRAS/
LSB como L2 para formação de tradutor e intérprete de Li-
bras - Língua Portuguesa, nível médio.  O ensino de Libras é 
motivado em razão da lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e do 
decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e em especial  do  
Art.: 18. A partir da publicação deste Decreto, nos próximos 
dez anos, a formação de tradutor e intérprete de Libras - Língua 
Portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de: I 
- cursos de educação profissional; II - cursos de extensão uni-
versitária; e III - cursos de formação continuada promovidos 
por instituições de ensino superior e instituições credenciadas 
por secretarias de educação. Em Goiás o Centro de Capacita-
ção de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas 
com Surdez - CAS GO é uma das instituições credenciadas, 
pela secretaria de educação, para ministrar cursos de formação 
continuada para os profissionais da rede estadual, familiares 
e sociedade. Profissionais que tem campo de atuação profis-
sional garantido no mesmo decreto no Art. 19.: Nos próximos 
dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso não haja 
pessoas com a titulação exigida para o exercício da tradução e 
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interpretação de Libras - Língua Portuguesa, as instituições fe-
derais de ensino devem incluir, em seus quadros, profissionais 
com o seguinte perfil: II - profissional ouvinte, de nível médio, 
com competência e fluência em Libras para realizar a interpre-
tação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, 
e com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo 
Ministério da Educação, para atuação no ensino fundamental. 
Observamos que a metodologia de ensino L2/LE (GESSER, 
2009, p. 2) deve ser empregada. Esse ensino de língua contem-
pla a cultura surda e o contexto de língua de sinais (PERLIN, 
1998, p. 60). O ensino de LIBRAS/LSB como L2 abrange fenô-
menos de ordem social, política e linguística e contribui para 
formação continuada docente, que atuam ou atuaram na edu-
cação inclusiva e bilíngue de surdos. Objetivamos observar a 
abordagem com foco no uso, e na forma da língua que está em 
conformidade com os objetivos do PCN de língua estrangeira 
e questionamos a realidade, formulando problemas e tratando 
de resolvê-los, utilizando o pensamento lógico, a criatividade, 
a intuição, a capacidade de análise crítica. Concluímos que a 
oferta tem sido satisfatória por difundir a língua e apresentar 
estratégias de ensino adequadas ao ensino de L2 e ainda formar 
interpretes e tradutores para atuar nas escolas em Goiás.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Metodologia L2/
LE. Libras/LSB.
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Este trabalho visa apresentar os resultados parciais de uma 
pesquisa de iniciação científica intitulada “O acesso às infor-
mações em meio digital pelas pessoas com deficiência”, subme-
tida e aceita na categoria PIBIC-EM. O contexto da pesquisa, 
iniciada em agosto de 2016 e com duração de 12 meses, trata 
da acessibilidade a informações digitais quando da busca e re-
cuperação por pessoas com deficiência, cuja motivação surge 
a partir da necessidade de conhecer a forma como este tipo 
de usuário busca informações em mídias digitais. O objetivo 
da pesquisa é compreender os hábitos das pessoas com defi-
ciência e as principais tecnologias que as auxiliam no processo 
da busca e da recuperação da informação em meios digitais. 
Neste trabalho, como forma de delimitar o público estudado, 
foram consideradas as pessoas com deficiência auditiva, aqui 
também denominadas pessoas surdas, e seu comportamento 
no acesso a informações digitais. A Lei Brasileira da Inclusão 
(BRASIL, 2015) considera pessoa com deficiência aquela que 
possui impedimento de longo prazo de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial. Esta condição, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode dificultar sua participação ple-
na e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
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demais pessoas. A LBI é “destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das li-
berdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando 
à sua inclusão social e cidadania”. Bartalo e Zaninelli (2013) 
estudaram o comportamento informacional de pessoas com 
deficiência auditiva para identificar como estes usuários re-
conhecem suas necessidades informacionais, utilizam as fon-
tes de informação e como buscam e utilizam a informação. O 
resultado mostrou que, embora estes usuários reconheçam 
suas necessidades, nem sempre é algo claro. Segundo Wilson 
(2000), apud Gasque e Costa (2010), o comportamento infor-
macional pode ser definido como a atividade ou ação de bus-
car informação em consequência da necessidade de atingir um 
objetivo. Em uma sociedade em que as pessoas são plurais em 
suas necessidades de informação, espera-se que os conteúdos 
de sistemas de informação sejam desenvolvidos de modo aces-
sível ao maior número de usuários. Para as pessoas surdas, o 
uso de softwares específicos, como conversores de texto para 
LIBRAS, podem auxiliar as pessoas que fazem uso da Língua 
Brasileira de Sinais como primeira língua, em substituição à 
Língua Portuguesa. Gesser (2009, p.60) ressalta que a língua 
portuguesa tem um papel fundamental na escolarização e na 
vida cotidiana do surdo, uma vez que este tem a possibilidade 
de utilizar a língua escrita. Com a evolução da internet e o sur-
gimento de novas TIC, a forma de comunicação das pessoas 
com deficiência auditiva passou por grandes transformações. 
Estes indivíduos, embora não utilizem o sentido da audição 
para a captura de informações, têm ampliadas as possibilidades 
de percepção pelo sentido da visão. Esta é, portanto, a princi-
pal diferença entre as pessoas surdas que são visuo-espaciais, 
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e os ouvintes que são oral-auditivas. Amorim e Silva (2009, 
p.357) afirmam que “diferentes componentes devem trabalhar 
em conjunto para garantir a acessibilidade”. Estes conteúdos 
podem ser texto, imagens, além de navegadores para Internet 
e as tecnologias assistivas. É necessário buscar conhecimento 
com a experiência do usuário a fim de viabilizar o planejamen-
to e o desenvolvimento de sistemas e ferramentas acessíveis. 
Durante a pesquisa em andamento, foram entrevistados dois 
estudantes de cursos técnicos no IFB-Campus Gama, sendo 
uma aluna, atualmente cursando o Técnico Integrado em Ali-
mentos (Entrevistado 1) e um ex-aluno do curso Técnico Sub-
sequente em Agronegócio (Entrevistado 2). Foram elaboradas 
questões abertas com o objetivo de investigar quais os meios 
de acesso à informação que essas pessoas usam para identifi-
car os principais equipamentos de comunicação e aplicativos 
computacionais usados. Com isso, buscou-se conhecer o com-
portamento informacional da pessoa surda com o uso de equi-
pamentos e programas, ou seja, as Tecnologias da Informação 
e da Comunicação (TIC), além de identificar as principais fon-
tes de informação utilizadas e as necessidades de informação 
destes usuários.
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A tabela 1 mostra as respostas às questões submetidas aos dois 
estudantes: Tabela 1: Questões e respostas dos entrevistados.
Questões Entrevistado 1 Entrevistado 2

Você tem 
dificuldade para 
compreender 
textos escritos 
em língua 
portuguesa? 
Se sim, o 
que faz para 
resolver essa 
dificuldade?

Sim, peço ajuda 
dos intérpretes e 
leio dicionário, faço 
as pesquisas dos 
significados das 
palavras. Mas faço texto 
menor e treinando a 
fazer maior

Talvez tenho que acesso 
para entender textos 
escritos em língua 
portuguesa. Então se sim, 
dificuldade.

Que tipo de 
informação você 
procura no seu 
dia-a-dia?

Estudos, notícias, vídeos 
e filmes com legenda e 
músicas

Sim, eu estava 
costumando a buscar 
de estudos, notícias e 
vídeos. Preferi pesquisar 
em livros na internet.

Qual a principal 
fonte de 
informação você 
utiliza?

Amigos, família, livro, 
sites, dicionário, 
Facebook, whatsapp e 
Instagram

Claro sim, usou muitos 
vários livros, sites, 
amigos e facebook.

Você costuma 
encontrar as 
informações que 
procura?

Sim
Mas encontro que 
consegui procurar 
facilidade e rapidez

O que você faz 
para contornar 
as dificuldades 
enfrentadas 
na busca da 
informação?

Mas dificuldade é 
comunicar com pessoas 
ouvintes. O uso dos 
aplicativos me ajuda 
mais e o texto.

Minha sugestão libertar 
os surdos e surdas 
precisamos aprender a 
pesquisar qualquer no 
site.
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As propostas tecnológicas têm possibilitado maior aquisi-
ção do conhecimento, minimizando as barreiras para a busca 
e a recuperação da informação, onde a disponibilidade é mais 
ampla e de fácil acesso. De acordo com a tabela, observa-se 
que o entrevistado 1 possui um nível de escrita da língua por-
tuguesa mais aprimorado em relação ao entrevistado 2. En-
quanto o entrevistado 1 faz uso da oralização e da Libras para 
se comunicar, o entrevistado 2, que possui surdez profunda, 
usa prioritariamente a Libras para manter a sua comunicação. 
A presença do intérprete para a compreensão das respostas 
do entrevistado 2 é de fundamental importância, embora, de 
modo geral, seja possível captar o contexto. Vale ressaltar que 
o entrevistado 2 encontra-se, atualmente, cursando o nível su-
perior em uma universidade pública voltado prioritariamente 
para pessoas surdas. Como resultados da pesquisa, evidencia-
mos a importância da diversidade dos meios de comunicação 
para que estejam voltados às necessidades dos usuários surdos 
em seus processos de busca e recuperação da informação. 

Palavras-chave: Comportamento informacional. Pessoas 
surdas. IFB. Campus Gama.
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Docente para a inclusão de alunos Surdos 
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Estadual de Goiás - Campus Uruaçu

Tatiane da Silva Carvalho Pereira
tatiane.scp@hotmail.com 

Esta pesquisa tem como proposta um estudo de caso, onde 
objetivo é analisar a aplicabilidade e funcionalidade do De-
creto 5.626/2005, especificamente em seu artigo 3º que trata 
acerca da obrigatoriedade de implantação da disciplina de Li-
bras nos cursos de Licenciaturas. Iremos analisar o período de 
inserção da mesma nos cursos de Licenciatura Plena em His-
tória e Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual 
de Goiás - Campus Uruaçu, atentando para a forma como fora 
implantada e desenvolvida. Compreendemos que este estudo 
seja relevante, haja vista as conquistas da comunidade surda 
relativas à luta pela inserção da Libras nos currículos escola-
res. Nesse sentido, objetivamos perceber se a funcionalidade 
do decreto a partir do ensino da Libras nos referidos cursos 
tem promovido uma formação qualitativa na área da educação 
inclusiva, possibilitando à estes futuros profissionais a atuação 
na rede de ensino especial da pessoa surda, contribuindo des-
ta forma para o desenvolvimento da comunidade surda local. 
A metodologia será a partir de uma pesquisa qualitativa com 
a aplicação de um questionário aos graduandos dos referidos 
cursos e de uma entrevista com a professora de Libras atuante 
na instituição. Com a pesquisa é possível concluir e reconhece-
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mos que os desafios para a disseminação da Libras como meio 
de possibilitar a inclusão do indivíduo surdo, ainda requer 
grande empenho da Comunidade Surda para que as políticas 
públicas sejam postas em prática e que estas funcionem de fato 
para que garantam ao cidadão surdo o devido respeito e que 
estes tenham seus direitos garantidos por lei.

Palavras-chave: Legislação. Libras. Formação.
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Esse estudo discute sobre o modo como profissionais da 
educação se expressam em relação ao Surdo e a sua língua. 
Para tanto, entendemos que há grande necessidade de compar-
tilhar e esclarecer muitos termos específicos do campo dos Es-
tudos Surdos, que em sua maioria são utilizados erroneamente 
pelos ouvintes, seja por preconceito ou pela simples falta de 
informação. Há anos a Língua de Sinais (LS) vem sendo objeto 
de estudos que têm buscado romper com os mitos que cercam 
não só a ela, mas também à cultura e à identidade surda, apre-
sentando conteúdos que refutam definições errôneas sobre o 
Surdo em busca da quebra de muitos paradigmas. Diversas 
pesquisas já realizadas comprovam a legitimidade da língua 
de sinais, como William Stokoe (1960), Audrei Gesser (2009), 
Maria Cristina Pereira (2011), Márcia Goldfeld (2002), Márcia 
Honora e Mary Lopes Esteves Frizanco (2008). São elas que 
embasam o presente estudo, cuja principal preocupação está 
direcionada à questão linguística. Como atesta Gesser (2009, 
p. 9) “a marca linguística não é a única questão nas discussões 
sobre a surdez, mas é a legitimidade da língua que confere ao 
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surdo alguma libertação e distanciamento dos moldes e repre-
sentação até então exclusivamente patológicos. Tornar visível 
a língua desvia a concepção da surdez como deficiência [...]”. 
É preciso, segundo ela, mostrar que se trata de uma diferença 
linguística e cultural, nada tendo a ver com a visão ligada às 
lacunas de cognição e no pensamento, visão esta que perdurou 
por muitos anos. Pereira (2011, p. 4) esclarece que “As línguas 
de sinais são línguas naturais, ou seja, nasceram “naturalmen-
te” nas comunidades surdas.” Contudo, percebemos que nem 
todos sabem disso e ainda acreditam tratar-se de mímica. Essa 
e outras questões ligadas ao Surdo e a sua língua precisam 
alcançar maior divulgação entre a sociedade em geral e, de 
modo mais específico, entre os educadores. Estes têm extrema 
importância para a não perpetuação de crenças e práticas ex-
cludentes. Julgamos serem de extrema importância pesquisas 
que trabalhem essa temática, por isso optamos pelo desenvol-
vimento deste trabalho. Quanto a metodologia, esse estudo foi 
realizado no segundo semestre do ano de 2016. O instrumen-
to de coleta de dados utilizado foi um questionário com doze 
perguntas objetivas, sendo as três primeiras de cunho pessoal e 
profissional, e as demais referentes às terminologias. Dezeno-
ve professores de uma Instituição Federal de Ensino aceitaram 
participar da pesquisa. Após a coleta, realizamos a tabulação 
dos dados e em seguida elaboramos um relatório promulgando 
a síntese do trabalho realizado. Por fim, planejamos e confec-
cionamos um material informativo para que os profissionais 
pudessem ter acesso a informações mais precisas sobre a cul-
tura surda. Após a análise dos dados, os resultados foram sig-
nificativamente importantes, pois deixaram claro que a maior 
parte dos educadores que a participaram deste estudo, ainda 
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não teve contato com a pessoa surda. Dos dezenove professo-
res (treze homens e seis mulheres), nove acreditam na univer-
salidade da língua de sinais; onze afirmam que sua origem está 
na língua oral; e ainda, nove pensam ser ela o alfabeto manual. 
Tais dados revelam a urgência de se propagarem os conheci-
mentos sobre essa temática tão importante. Como devolutiva 
aos participantes, realizamos a entrega de panfletos informati-
vos na tentativa de esclarecer suas dúvidas e divulgar informa-
ções coerentes, teoricamente embasadas. Contudo, percebe-
mos que é necessária a realização de novas e mais abrangentes 
ações para promover o Surdo, sua língua, sua cultura e sua 
identidade junto a esses profissionais. Quinze anos após a lei 
10.436/02, ainda nos deparamos com uma sociedade ouvintis-
ta e profissionais da educação alheios ao processo de inclusão. 
Processo este que não significa apenas aceitar o aluno surdo 
na sala de ouvintes, ou saber Libras, mas também se incluir no 
processo e conhecer e entender a cultura surda. É respeitar o 
Surdo, sua língua e compreender suas peculiaridades.

Palavras-chave: Educadores. Preconceito. Conhecimento. 
Surdo. Libras.
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Tradução cultural e artística – Tradutor 
Surdo de Língua de Sinais
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Esta pesquisa tem o objetivo de desenvolver novas práticas 
e ganhar experiência para novos conhecimentos referentes ao 
corpo do tradutor surdo, de forma a contribuir para estimu-
la as interpretações dos textos em processos de interpretação 
teatral. Pretende-se relacionar as pesquisas traduções e os co-
nhecimentos teatrais à cultura surda. Este é um problema que 
existe também na tradução de textos das peças teatrais para a 
língua de sinais. Estes estudos começam a contribuir para que 
os artistas surdos construam suas representações culturais jun-
to aos ouvintes, assim como os surdos fazem a adaptação dos 
textos em português para o texto literário de Libras. Os tradu-
tores surdos de Libras são incluídos na Cultura Surda, veja-se a 
citação da primeira doutora surda, Gladis Perlin, que abordou 
a importância do que é a Identidade Surda:

Identidade Surda: constitui-se no interior 
da cultura surda. Está em situação de de-
pendência, de necessidade do outro surdo 
(PERLIN, 1998, p. 53). As identidades surdas 
são multifacetadas, fragmentadas, em cons-
tante mudança; jamais se encontra uma iden-
tidade mestra, um foco. Os surdos passam a 
serem surdos através da experiência visual, 

mailto:lusacra008@gmail.com


 259 Caderno de Resumos

de adquirir certo jeito de ser surdo. A essên-
cia etnocêntrica, hipertextual e platônica da 
tradução recobre e oculta uma essência mais 
profunda, que é simultaneamente ética, poé-
tica e pensante. Em suas regiões mais pro-
fundas, o traduzir está ligado à ética, à poesia 
e ao pensamento. E mesmo – veremos com 
Holderlin e Chateaubriand – ao “religioso” 
(para não dizer à “religião”). (BERMAN, 
2002, p. 34).

Berman (2002), cita os seguintes conceitos: Tradutor surdo 
com ética, procure focando o profissional com contatos dos 
atores surdos, pois eles são mais experientes no teatro dos sur-
dos, concordando com a adaptação do texto literário das peças 
teatrais, pois o tradutor adapta o roteiro para o respeito da cul-
tura surda e identidade surda; Tradutor surdo com poética, 
são os maiores entre os tradutores surdos que usam criação da 
literatura surda, poesia em Libras, valorizando a cultura surda, 
mais divulgando os vídeos em Libras, DVD e outros e Tradu-
tor surdo com imaginação, conhecendo os perfis dos surdos 
utilizando os sinais diferentes, comparando os sinais existentes 
e mais conhecimentos que adaptamos os sinais não existentes 
para o criação dos sinais nas peças teatrais nos espetáculos. O 
presente trabalho teve como metodologia discutir a tradução 
do texto, mais especificamente, da literatura do cinema para 
o teatro da peça “Cidade de Deus”. A tradução consiste em 
adaptar o texto considerando a Cultura Surda de acordo com 
o conceito etnocêntrico bermaniano. Apresentamos a seguir 
um trecho traduzido do filme “Cidade de Deus”, adaptada à 
tradução. Cabe ressaltar que a tradução abaixo é pensada prio-
ritariamente para o teatro. A tradução do mesmo trecho numa 
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conversa descontextualizada ou com outro objetivo terá as-
pectos tradutórios diferentes. É enfatizado os aspectos expres-
sivos e imagéticos da Libras acentuando traços, deslocamentos 
e expressões.
Tabela 01 – Trecho adaptado Fonte: Bráulio Mantovani – Cidade de Deus

O personagem Busca - Pé do 
roteiro Cidade de Deus (p. 41)

Adaptação e tradução em 
Libras

Ai, Angélica… Como eu era louco 
por ela.

OH ANGELICA COMO EU FAZER 
ELA1

Todo mundo sabia que ela, além 
de linda,

TODO MUNDO SABE ELA É 
GOSTOSA

Era a única cocota que transava. 
E eu estava louco para perder a 
virgindade com ela

ELA É FODA MUITA, TRANSAR 
MUITO. EU IMAGINAR PERDER 
VIRGEM ELA

Os resultados mostraram que as sutilezas da tradução para 
a Libras são perdidas na escrita, assim, convém mostrar, mes-
mo que as fotos não representem a totalidade das expressões, 
mas acredito que ajudem a perceber um pouco. Apenas alguns 
sinais serão mostrados abaixo para melhor compreender as di-
ferenças culturais na tradução.

    
Foto 1- Sinal OH       Foto 2- Sinal COMO
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Foto 5 - Sinal GOSTOSA

Foto 6 - Sinal MUITO-FODA (gostosa)

Foto 9 - Sinal VIRGEM2

Assim, como apresentado nas fotos acima. As “imagens” 
surdas para cada sentido são diferenciados. Na Cultura Surda, 
o valor dos movimentos em relação ao sentido é decifrado pelo 
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contexto. O tradutor surdo não pode se autoqualificar como 
o tradutor pronto (quer dizer o tradutor fluente e experien-
te), pois cada um faz um julgamento dele de acordo com cada 
artefato(s) da cultura surda. Como estas culturas são regionais 
e diferentes no Brasil, usamos as estratégias culturais. Os tradu-
tores surdos são cada um deles um profissional diferente.

Palavras-Chave: Tradução. Teatro. Surdo. Adaptação
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O trabalho de Ensino de Libras para a comunidade tem 
como objetivo capacitar aqueles que têm interesse e a ne-
cessidade de uma inclusão. Pois, vivenciamos na sociedade, 
igrejas, repartições públicas e escolas, uma carência enorme 
na interação com as pessoas que tem uma necessidade, aqui 
no caso, pessoas que têm surdez. O desafio da inclusão e sua 
efetivação precisam de atitudes e conclusões que assegurem 
a sua ampliação, para atender as especificidades de cada in-
divíduo e os direitos de serem compreendidos na sociedade. 
A língua brasileira de sinais, a Libras, que é usada pela co-
munidade surda dos centros urbanos no Brasil, é uma língua 
natural reconhecida como meio legal de comunicação pela 
Lei 10.436 de 2002. É a partir desta Lei que os profissionais 
da pedagogia, fonoaudiologia e nas licenciaturas tem garantia 
do contato com o ensino em sua formação. E, também, buscar 
maneiras que atendam o uso da Libras em repartições, para 
facilitar a comunicação de pessoas surdas propiciando uma 
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melhor compreensão entre ouvintes e surdos.

Art. 2o Deve ser garantido, por parte do 
poder público em geral e empresas conces-
sionárias de serviços públicos, formas insti-
tucionalizadas de apoiar o uso e difusão da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras como 
meio de comunicação objetiva e de utili-
zação corrente das comunidades surdas do 
Brasil. (BRASIL, 2002).

Esse trabalho é parte do PIBID (Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência). Desenvolvemos esse trabalho 
de ensino da Libras para comunidade de pais e amigos da es-
cola (Colégio Estadual Colemar Natal e Silva levando para a 
sociedade a reflexão de que é necessário o contato e comunica-
ção efetiva com pessoa que tem surdez. Por isso, a possiblida-
de de apoiar o desenvolvimento do surdo é aprender a Libras. 
Nossa proposta vem complementar e colocar em prática que 
promovam o ensino de integração e socialização entre surdos e 
ouvintes por meio da Libras, ampliando o entendimento sobre 
as possibilidades e capacidades humanas. Assim, sendo possí-
vel contribuir para uma melhor comunicação, ampliando tam-
bém acesso a igualdade de direito. Os objetivos desse trabalho 
envolvem: (1) fazer um relato sobre a necessidade de instigar 
a participação da comunidade de pais e amigos e profissionais 
ou funcionários da escola a se envolver e interagir com a Li-
bras no desenvolvimento de aprendizagem e comunicação na 
sociedade; (2) relatar o desenvolvimento de um trabalho inte-
grador com a comunidade para que conheçam através de estu-
do da história do surdo, sua trajetória, através do conhecimen-
to dos sinais da Libras, explorando atividades, brincadeiras, 
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diálogo e dinâmicas. A metodologia envolveu o planejamento 
e aulas ministradas no Colégio Estadual Colemar Natal e Sil-
va no período de 6 meses, sendo que os encontros são sema-
nais, ocorrendo todas as terças-feiras. No horário das 10:30 até 
11:30 horas. Todo o ensino é focado na comunicação em Libras. 
Fazemos planejamento de todas as aulas e relatório de todos 
acontecimentos na escola, com horário registrado. A escola 
nos forneceu o espaço e alguns recursos com o retroprojetor e 
quadro negro. Recebemos sempre as orientações de como exe-
cutar nosso trabalho pelo nosso orientador e sempre fazendo 
as correções necessárias para atender nosso planejamento de 
ensino. As aulas sempre buscam levar a associação da teoria e 
prática de maneira envolvente, com os profissionais e pais ou 
funcionários na escola. As ideias, os temas, são trabalhados em 
contextos diversificados, com explicação e dinâmicas e inte-
ração, sempre usando os sinais da Libras. De acordo: Idavania 
Basso, Karin Strobel e Mara Masutti,

Há um conjunto de práticas e eventos den-
tro da cultura surda que ativam as línguas de 
sinais e suas formas de interação produzin-
do letramento tanto individual como social 
que revelam dinâmicas próprias de atuar e 
interagir socialmente. (2009, p.12).

A importância maior dessa experiência de ensino da Li-
bras, foi o contato deles com a comunidade, ou seja, com os 
surdos. Favorecendo uma assimilação maior dos sinais, na hora 
da comunicação surdos e ouvintes. Os resultados mostraram 
que desde o início, esse trabalho se configurou como uma ini-
ciativa muito importante no que diz a respeito ao ensino da 
Libras, na sociedade. Acreditamos que esse trabalho teve sua 
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importância para todos que participaram e trouxe uma grande 
contribuição para todos os envolvidos.

Palavras-chave: Ensino de Libras. Libras L2. Libras. Comu-
nidade.
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O objetivo desse trabalho é verificar por meio da fala dos 
professores de Libras quais são os desafios encontrados por 
eles quanto à atuação em sala de aula, especificamente na dis-
ciplina de Libras ofertada nos cursos de licenciatura, a fim de 
se repensar um aprimoramento quanto política vigente. Se 
comparada às línguas orais, a Língua Brasileira de Sinais ob-
teve sua regulamentação como língua “recentemente” com a 
promulgação da lei 10.346, no ano de 2002 (BRASIL, 2002). E 
particularmente, as especificações para o seu ensino ocorre-
ram no ano de 2005, com a aprovação do decreto 5.626 (BRA-
SIL, 2005). Ambas as legislações abordam a questão da inclu-
são da Libras como disciplina curricular, determinando-a no 
como obrigatória nos cursos de licenciatura, e optativa nos ba-
charéis. Apesar de já terem se passado 15 anos referentes à lei, 
teoricamente há apenas 2 a disciplina de Libras está presente 
em 100% dos cursos. Isso se justifica devido ao prazo de 10 anos 
para que ocorresse a expansão gradual da oferta no ensino su-
perior. No entanto, apesar da importante determinação do 
ensino, o decreto não apresentou nenhuma indicação de con-
teúdo dessa disciplina, e nem mesmo de carga de horária. Este 
fato deu margem para que cada instituição escolhesse a dura-
ção da disciplina de maneira autônoma, circunstância essa que 
foi desfavorável quanto à qualidade do ensino de Libras, como 
aponta as pesquisas de (BENASSI, DUARTE, PADILHA, 
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2012) e (LEMOS; CHAVES, 2012). Com relação ao que deve-
ria ser ensinado, o estudo de Tavares e Carvalho (2010) indica 
que a ausência de padronização dos conteúdos pode descartar 
importantes temáticas que deveriam ser trabalhadas ao longo 
da disciplina, oferendo sustentação à atuação do graduando 
(futuro professor) em sala de aula. Em concomitância a esse 
fenômeno houve também a criação do curso de Letras Libras, 
cuja primeira turma se iniciou em 2006, na modalidade à dis-
tância, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Somente 
no primeiro semestre de 2009 é que foi ofertada a modalida-
de presencial, curso oferecido pela Universidade Federal de 
Goiás. Posteriormente a expansão da graduação na área foi ga-
nhando maior alcance, sendo criada por outras instituições pú-
blicas no Brasil. A ausência de profissionais qualificados com 
a devida formação em Letras Libras também é algo bastante 
questionável quando o assunto é ensino de Libras (ALBRES, 
2016), havendo assim poucos profissionais no mercado. Dessa 
forma, não há uma quantidade expressiva de estudos quanto 
à implantação dessa língua no ensino superior, existindo a ne-
cessidade de mais estudos e aprimoramentos, especialmente 
quando se trata de metodologias específicas para o seu ensi-
no. Seguindo a perspectiva de Esteban (2010) esta pesquisa 
segue a abordagem qualitativa uma vez que se configura em 
uma atividade sistematizada, a qual possui como característica 
o ambiente natural para a coleta de dados, e o foco na análise 
de conteúdos voltados a fenômenos educativos. Além disso, a 
pesquisa qualitativa se utiliza de entrevistas como fonte de da-
dos. Portanto, a amostra contou com 9 professores licenciados 
em Letras Libras, entre eles surdos e ouvintes atuantes no en-
sino superior público do estado de Goiás. Os docentes entre-
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vistados pertenciam a diferentes instituições: Instituto Federal 
Goiano- Campus Urutaí, Instituto Federal de Goiás - Campus 
Itumbiara e Universidade Federal de Goiás- Campus Jataí, 
Goiânia e Catalão. As entrevistas foram sustentadas por um 
questionário semiestruturado, e os dados foram coletados no 
segundo semestre de 2016 sob a aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa da UFG1. Apesar de o questionário contar com 
8 perguntas ao total, para a análise desse trabalho foi feito o 
recorte de apenas 1 questão: Quais são os desafios e obstáculos 
que um professor de Libras enfrenta hoje? Mediante a fala dos 
professores foi possível encontrar desafios centrais quanto ao 
ensino de Libras atualmente. Em primeiro lugar, no discurso 
de quase todos os entrevistados está a questão da carga horária 
da disciplina. A média de horas entre as disciplinas ministra-
das são de aproximadamente 60h, tempo que de acordo com os 
professores é insuficiente para se ter uma base de qualidade da 
língua. É preciso então se fazer uma seleção de quais conteú-
dos serão ministrados, ficando de lado aspectos importantes 
que deveriam ser trabalhados. Outra questão abordada foi à 
ausência de uma base de conteúdos estipulada pelas institui-
ções. Os docentes afirmaram que A ementa é muito aberta, e 
isso dá margem para que o professor escolha “aleatoriamente” 
o que vai ensinar. De acordo com eles deveria existir uma pa-
dronização dos conteúdos, pois isso facilitaria o ensino, bem 
como a produção de material didático. A quantidade de alunos 
em sala também foi apontada como um desafio. Os professores 
citam salas lotadas, ou ainda, muito vazias, prejudicando assim 
a apreensão dos conteúdos por parte dos estudantes. Um par-
ticipante citou também a ausência de interesse pela língua, e 

1  Número do processo: 57293616.4.0000.5083
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todos os surdos entrevistados apontaram como um problema 
a presença do intérprete em sala de aula. Eles afirmam que é 
de extrema importância que o intérprete os acompanhe nas 
aulas teóricas, facilitando assim o processo de ensino-aprendi-
zagem de temas conceituais. Contudo, a esses docentes surdos 
não é disponibilizado o intérprete, deixando assim uma “lacu-
na” quanto à teoria da disciplina. Por último foi enfatizado a 
importância da formação docente em Letras Libras, visto que 
a legislação permite que professores com outras formações 
atuem no ensino de Libras. Alguns participantes dessa pesqui-
sa disseram que a ausência dessa formação específica promove 
danos ao ensino, visto que os alunos tendem a compará-los a 
outros docentes que apresentaram conteúdos práticos e meto-
dologia de ensino diferente, e às vezes não condizente com a 
maneira correta, no caso prática. Foi árdua a realização desse 
trabalho visto à pequena quantidade de profissionais forma-
dos em Letras Libras, na modalidade licenciatura, que atuam 
na disciplina de Libras no ensino superior público em Goiás. 
Contudo, considero de fundamental importância à realização 
desse estudo para um panorama geral dos desafios encarados 
pelos docentes, a fim de que a “recente” política da disciplina 
de Libras seja repensada e aprimorada, principalmente quanto 
aos quesitos carga horária e conteúdo.

Palavras-chave: Disciplina de Libras. Desafios. Docência. 
Ensino Superior.
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Nosso objetivo é relatar a experiência de realização da Ofi-
cina Acolhida de Deficientes Auditivos em busca de tratamento 
odontológico, na Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Goiás (FO/UFG), tendo como público alvo os servi-
dores da instituição envolvidos diretamente com a recepção de 
público externo. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 24,6 milhões de pessoas - 14,5% 
da população brasileira total - apresentam algum tipo de defi-
ciência, e desse total, 17% são deficientes auditivos. No Brasil, a 
deficiência auditiva severa tem prevalência de 1,1% (DANTAS 
et al., 2014). A sociedade tende a excluir aquilo que esteja fora 
do padrão, mas muitas vezes tem um comportamento inclusivo 
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com as pessoas com deficiência. Outras vezes, a própria pessoa 
com deficiência se isola por se considerar inferior e prefere ter 
contato somente com outras pessoas que possuam a mesma de-
ficiência (PAGLIUCA et al., 2007). Além do sentimento que 
envolve as relações do deficiente auditivo em sociedade, a sur-
dez pode ser considerada incapacitante em muitas situações, 
devido ao impacto que causa no desenvolvimento cognitivo e 
psicossocial, bem como na linguagem oral e escrita. Essa de-
ficiência interfere na habilidade de interpretar sons de fala e 
quase sempre implica em desvantagens econômicas e educa-
cionais (DANTAS et al., 2014). A sociedade melhorou desde 
a antiguidade, quando as pessoas que possuíam algum tipo de 
deficiência eram abandonadas por suas famílias até a morte. 
Aristóteles acreditava ser a linguagem o veículo que possibi-
litava a própria condição de humano. Com esse pensamento, o 
nascido surdo, por não falar, era considerado como desprovido 
de raciocínio. Já na Idade Média, os cristãos acreditavam que 
estas pessoas não tinham alma, pois a deficiência era um cas-
tigo dos céus ou a possessão do demônio (NOBREGA et al., 
2012). As primeiras mudanças, quase insignificantes, vieram 
por meio da Medicina, onde as pessoas que nasciam com algum 
tipo de deficiência não eram mais sacrificadas, mas sim isoladas 
em Hospitais Psiquiátricos ou Dispensários. Somente era “útil 
à sociedade” quem fosse capaz de trazer algum lucro ao Estado. 
Somente em meados do século XX começou-se a pensar em 
integração das minorias, em resposta ao pós-guerra, e então o 
surdo tornou-se objeto de pesquisa das ciências da saúde e a 
surdez passou a ser classificada em diferentes graus de incapa-
cidade de audição (IANNI & PEREIRA, 2009 e NOBREGA 
et al., 2012). As pessoas surdas estão amparadas perante uma 
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lei recente para que o atendimento às pessoas surdas ou com 
deficiência auditiva na rede de serviços do Sistema Único de 
Saúde (SUS), bem como nas empresas que detêm concessão 
ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, seja 
realizado por profissionais capacitados para o uso da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) ou para a sua tradução e inter-
pretação (BRASIL, 2005). LIBRAS é a linguagem utilizada pe-
los surdos e trata-se de um sistema linguístico, pois contém es-
trutura gramatical própria, em que a comunicação é obtida de 
modo gesto-visual. Cada país tem sua própria língua de sinais 
(PAGLIUCA et al., 2007). As diretrizes curriculares dos cursos 
de graduação da área da saúde preveem o ensino de LIBRAS, 
mas ainda é uma língua pouco conhecida no campo da assistên-
cia à saúde, e a literatura acerca deste tema ainda é escassa. A 
comunidade surda apresenta-se, ainda, como um desafio para 
o SUS, em diversos aspectos: além da barreira da comunicação 
nos serviços de saúde, há a impossibilidade de marcar consultas 
pelo telefone, ausência de intérprete nas Unidades de Saúde, 
falta de paciência dos atendentes, a surdez ser confundida com 
deficiência mental, escassez de Aparelhos para Amplificação 
Sonora Individual (AASI), escassez de profissionais para rea-
bilitação, entre outros. A FO/UFG presta atendimento odon-
tológico pelo SUS à população, em suas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Há uma necessidade de comunicação com 
o deficiente auditivo que busca os serviços da instituição. So-
mente respeitando e estabelecendo uma correta comunicação, 
os estudantes e os servidores conseguirão ajudar os pacientes 
com surdez a resolver seus problemas de saúde bucal. Cabe à 
equipe, então, conhecer as diversas formas de incluir e facilitar 
a relação com o paciente. Pensando nisso, foi proposta a reali-
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zação da Oficina Acolhida de Deficientes Auditivos em busca 
de tratamento odontológico na FO/UFG. Demanda da Ofici-
na: Partindo de uma situação problema em que os servidores 
do Setor de Atendimento ao Público (SEAP) da FO/UFG e os 
alunos em atendimento na Clínica de Urgências da instituição, 
tiveram dificuldades em estabelecer uma comunicação efetiva 
com um paciente surdo, com queixa de “dor de dente”, duas 
acadêmicas do curso de graduação em Odontologia, que têm 
conhecimento em LIBRAS, apresentaram a ideia de um trei-
namento para aqueles que recebem as pessoas e prestam infor-
mações na Faculdade de Odontologia. Definição do Instru-
tor: Para a realização da oficina foi convidado um professor da 
Associação de Surdos de Goiânia (ASG). Para o treinamento 
houve a participação de duas monitoras, alunas da FO/UFG 
com formação em LIBRAS. Público-alvo: Servidores técnico 
administrativos em educação da FO/UFG (N= 39). Seleção 
dos participantes: A divulgação da Oficina partiu da Diretoria 
da FO/UFG por meio de um convite eletrônico enviado para 
o e-mail institucional de cada servidor. A participação deveria 
ser voluntária, por meio de inscrição presencial na secretaria 
da unidade acadêmica, sendo fortemente recomendada a par-
ticipação dos trabalhadores de setores que tem atendimento ao 
público externo. O número de participantes deveria ser limi-
tado, com o propósito de permitir treinamento adequado para 
um instrutor e duas monitoras. Conteúdo programático de-
senvolvido: Histórico da Língua Brasileira de Sinais; Dificul-
dades da pessoa surda no cotidiano; Inclusão da pessoa surda 
no convívio em sociedade; Estratégias de sensibilização para a 
comunicação com surdos; Alfabeto manual e os números em 
LIBRAS; Treinamento de expressões de comunicação mínima 
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em LIBRAS. A Oficina: Definidos os participantes para a ofici-
na, foi escolhida uma sala que permitisse a utilização de recur-
sos didáticos audiovisuais para a apresentação em PowerPoint 
e vídeos. Iniciou-se pela exposição oral do palestrante, seguida 
de apresentação de vídeos motivacionais. Na sequência, uma 
roda de conversa e, por último, o treinamento dos participantes 
em LIBRAS. A proposta foi de capacitação para os principais 
sinais que representam as necessidades de comunicação utiliza-
da pelo servidor e pelo paciente surdo em situação de demanda 
por atendimento odontológico na FO/UFG, como: períodos 
do dia (manhã, tarde e noite), “Sim”, “Não”, “Como marcar 
consulta?”, “Estou com dor”, “Qual o seu nome?”, “Como posso 
te ajudar?”, “Aguarde um pouco”, entre outros. Ao final, cada 
participante foi capaz de fazer a datilologia de seu nome e apre-
sentar sua idade. Sete servidores representantes dos setores 
envolvidos no atendimento ao público externo que demanda 
tratamento odontológico na FO/UFG participaram da ofici-
na (Fig. 1). Com este número de participantes, tornou-se pos-
sível a atenção individualizada no treinamento, resultando em 
capacitação para algumas frases básicas em LIBRAS, a fim de 
melhorar a acolhida à pessoa com deficiência auditiva para o 
atendimento odontológico na instituição.
Figura 1. Servidores da FO/UFG em treinamento durante a 
oficina.
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Como resultado da oficina obteve-se uma relação de tra-
balhadores sensibilizados para a importância da correta co-
municação com a pessoa surda e seus direitos, tendo alguns 
participantes demonstrado interesse em participar de um 
curso técnico de LIBRAS. A deficiência auditiva atinge uma 
grande parcela da população. Nesse sentido é essencial dedi-
car atenção a essas pessoas, por meio da capacitação daqueles 
que os recebem para a assistência à saúde. Deste modo, am-
parados pelo conhecimento e pelo empenho no bem-estar 
do deficiente auditivo, os servidores da FO/UFG envolvidos 
no acolhimento tornaram-se mais próximos de concretizar 
o processo de comunicação e garantir a este deficiente um 
cuidado eficaz, de acordo com suas necessidades. A surdez é 
considerada a deficiência de mais difícil convívio com a socie-
dade em geral, pois se trata de um sentido fundamental para 
a aquisição da linguagem. À equipe de profissionais que cabe 
oferecer assistência em saúde bucal à população, há necessi-
dade de conhecimento em comunicação, no estabelecimento 
da relação profissional-paciente. Ao estabelecer a comunica-
ção, o profissional de saúde será capaz de intervir nas neces-
sidades do paciente e minimizar seu sofrimento. A duração 
limitada da oficina (4 horas) permite uma sensibilização para 
o tema e uma comunicação básica em LIBRAS. Para uma ca-
pacitação efetiva em LIBRAS, faz-se necessária a realização 
de cursos de maior duração. Este foi o sentimento dos partici-
pantes desta Oficina que, ao final, sugeriram novos momentos 
de capacitação na temática, bem como a extensão aos demais 
servidores. Vislumbra-se, também, a preparação de um vídeo 
educativo com perguntas e respostas comuns durante o aten-
dimento odontológico à pessoa surda, em LIBRAS, a ser dis-
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ponibilizado para acesso livre no sítio da instituição.
Palavras-chave: Pessoa com deficiência auditiva. Surdo. 

Odontologia. Comunicação.
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Nossos objetivos são: Entender o conceito de subjetivi-
dade na perspectiva psicanalítica; identificar as relações do 
Outro na constituição da subjetividade Surda dentro e fora 
do ambiente escolar. discutir a linguagem enquanto espaço 
que adentra as questões referentes a Educação de Surdos. 
Este estudo teórico versa sobre as relações entre processos 
dialógicos e a construção da subjetividade em sujeitos sur-
dos antes e após a aquisição da língua, neste caso a Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS. Nosso foco é verificar como 
este processo acontece no interior do ambiente escolar. O 
objeto de estudo proposto foi delimitado pelas seguintes 
perguntas: Como falar sobre a construção da Subjetividade 
do sujeito Surdo antes e após o contato com a Língua de Si-
nais? Como o universo da linguagem possibilita ao ser Surdo 
constituir-se enquanto sujeito dentro e fora do ambiente es-
colar? Em que medida a constituição da subjetividade surda 
reverbera a discussão sobre Educação Bilíngue para Surdos? 
Todo o estudo parte das perspectivas psicanalistas em que a 
compreensão da subjetividade do sujeito tem por base parte 
da tese lacaniana de que um sujeito é efeito da significação 
de um significante para outro significante. O sujeito, sendo 
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ele surdo ou ouvinte, é compreendido a partir de sua posi-
ção adotada em relação a linguagem, quer dizer, como uma 
estrutura remetida ao Outro. “A palavra[sinal] é mediação 
entre o sujeito e o outro, e ela implica na realização do ou-
tro na mediação mesma. Um elemento essencial da realiza-
ção do outro é que a palavra possa nos unir a ele” (LACAN, 
1953-54/1986, p. 61). Abordamos sobre a importância da 
linguagem na construção do psiquismo. Temos por objeti-
vo discutir como a subjetividade, compreendida como um 
processo pelo qual algo se torna constitutivo e pertencente 
ao indivíduo de modo singular e que pode ser determinan-
te em todo processo de desenvolvimento na vida do sujeito 
Surdo. O estudo é feito por meio de uma pesquisa qualitativa 
desenvolvida com a intenção de analisar a realidade dos su-
jeitos surdos e suas varáveis por meio da utilização de proce-
dimentos metodológicos adequados para uma compreensão 
mais detalhada possível do objeto em seu contexto histórico. 
O estudo é feito por meio de uma pesquisa qualitativa desen-
volvida com a intenção de analisar a realidade dos sujeitos. 
Os estudos nos levaram a discussões sobre a afirmativa na 
qual a constituição da subjetividade ou processo psíquico se 
dá antes mesmo do acesso à língua de sinais. Iremos conside-
rar, com base também nas perspectivas psicanalistas, a lin-
guagem como campo de sentidos e significados.
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VISUMO é um software livre que possibilita a avaliação es-
colar a partir de questões criadas ou adaptadas com referência 
à Cultura Surda. A Cultura Surda é referenciada tanto na in-
terpretação visual com gestos e expressões em substituição a 
termos técnicos quanto nas imagens criadas para cada questão. 
VISUMO apresenta quatro formatos de questões ao estudan-
te surdo do ensino médio: múltipla escolha, certo ou errado, 
resposta numérica com três casas decimais e resposta gravada 
em vídeo (redação em Libras ou resposta a questões abertas). 
Na construção do software estudantes surdos secundaristas e 
ouvintes (estudantes de graduação e profissionais) interagem 
em todas as etapas: seleção das questões em português; criação 
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das respectivas imagens; adaptação para LSB e gravação em 
vídeo das questões; edição e montagem do vídeo; validação de 
cada vídeo em Libras com grupo focal. Nosso objetivo geral é: 
possibilitar a avaliação escolar adequada à estudantes surdos, 
através da plataforma colaborativa que tem como referência a 
Cultura Surda. Temos como objetivos específicos: estimular a 
interpretação e adaptação de questões de vestibular em portu-
guês por estudantes surdos; facilitar a sua divulgação; propor-
cionar uma ferramenta de estudos adequada à cultura surda. 
Avaliações escolares ainda não cumprem o preceito estabeleci-
do no Artigo 24 do Decreto 6949/2009 de garantir a educação 
“nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequa-
dos ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo 
seu desenvolvimento acadêmico e social”. É bastante recente 
o reconhecimento da Língua de Sinais como língua oficial bra-
sileira, e ainda faltam ferramentas e profissionais preparados 
para a atuação nesse contexto. Falta também um entendimento 
maior do que é a cultura surda, e sua imbricação com a cultura 
visual. O foco na tradução através do(a) intérprete de LIBRAS 
dos conteúdos escolares para aluno(a)s surdo(a)s faz com que 
o ensino seja baseado na lógica do Português e da memorização 
de termos técnicos, sem real aprendizagem do seu significado. 
Segundo Elgin (1983), é possível pensar a relação entre lingua-
gem e mundo sem o uso de rótulos ou “etiquetas” apenas atra-
vés do processo de exemplificação e de amostras. Se a Língua 
de sinais não possui as etiquetas equivalentes a “aresta”, “vér-
tice” ou “poliedro”, basta substituir pela exemplificação literal 
ou metafórica. Geralmente, em sala de aula ou em uma inter-
pretação em vídeo de uma questão escolar, os termos teóricos 
que não possuem sinal correspondente em Libras são digita-
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dos utilizando o alfabeto manual1 em Libras. Contudo, digitar 
uma palavra ou termo técnico utilizando o alfabeto manual 
(“aresta”, “vértice”, “poliedro”) que não possui sinal em Libras 
ou cujo sinal é pouco disseminado entre surdos é análogo a si-
tuação do ouvinte que se depara na leitura do texto com uma 
palavra cujo significado desconhece. Algumas vezes, ouvintes 
podem adivinhar o significado da palavra desconhecida pelo 
contexto geral do texto. No caso do surdo, a digitação de um 
termo técnico geralmente não fornece pistas ou indícios que 
ajudam a compreender o seu significado numa frase em Libras. 
A questão de pesquisa do software VISUMO é desenvolver 
estratégias em imagem (ou sequência de imagens), gestos, ex-
pressões corporais e sinais apresentados na interpretação em 
Libras que exemplifiquem os termos técnicos apresentados no 
enunciado em português. A expressão corporal é uma carac-
terística fundamental da cultura surda, que define toda a sua 
linguagem. Portanto ao elaborar as questões é prezada a sua 
utilização em vídeo ou em representações imagéticas.
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O software apresenta: questões de múltipla escolha, certo ou 
errado e questões abertas; o registro das respostas dos estudan-
tes e respectivo relatório de desempenho; consulta simultânea 
aos enunciados das questões e das alternativas de respostas; 
opção de tamanhos de telas para surdos com baixa visão. Há 
ainda a possibilidade de incluir, em LSB, as regras (ou edital) 
da avaliação. São adaptadas questões de diversas disciplinas 
(física, artes, português, matemática, etc.) utilizando a teoria 
da exemplificação de Catherine Elgin. A adaptação consistiu 
nas seguintes etapas: 1) criação, pelo diretor de arte do projeto, 
de sequência de desenhos, expressões corporais, vídeo danças 
e outros recursos representativos; 2) substituição dos termos 
técnicos (por exemplo, cubo, vértices, poliedro, arestas, tetrae-
dro) do enunciado original pela apresentação das imagens e 
expressões criadas; 4) gravação de um vídeo com a interpreta-
ção em Libras para avaliação pelo grupo de surdos do projeto; 
5) redação de texto em português para servir como auxílio ou 
consulta; 6) Revisão do vídeo por alunos surdos e modificações 
na interpretação; 7) formulação da pergunta em português 
adaptado. Espera-se 1) diferenças em termos de compreensão 
dos enunciados e das regras favoravelmente a avaliação reali-
zada no software; 2) melhor acuracidade na identificação das 
dificuldades do aprendiz utilizando o software (testar de modo 
mais preciso a compreensão dos estudantes surdos acerca de 
conteúdos escolares apresentados assim como comparar com 
conteúdos escolares no alfabeto manual cada letra do alfabe-
to é representada por uma determinada configuração de mão 
apresentados oralmente pelo professor em sala de aula e me-
diados pelo intérprete);
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3) demonstrar a possibilidade de apropriação do conheci-
mento e suas possibilidades de aplicação na vida real da pessoa 
surda 4) menor tempo total na realização da avaliação no sof-
tware. Após a fase de calibração, o software será disponibiliza-
do a escolas públicas.

Palavras-Chave: Cultura Surda. Vestibular. Educação bi-
lingue.
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O objetivo desse trabalho é descrever as tarefas tradutórias 
desenvolvidas por uma equipe de tradução no processo sele-
tivo realizado por meio do programa institucional UFGinclui 
para o acesso exclusivo de candidatos surdos no ano de 2017 
ao curso Letras Libras, sediado na Faculdade de Letras da Uni-
versidade Federal de Goiás – doravante PS/2017/LL- ‐UFG.  
Desde 2011, o PS/LL- ‐UFG é aplicado aos candidatos surdos 
em Libras através da tradução das provas de: Língua Portu-
guesa, Literatura e Redação. Dessa forma, nossos objetivos são 
descrever as etapas realizadas e aplicadas especificamente no 
PS/2017/ LL- ‐UFG (o último PS) e, ainda apresentar algumas 
discussões teórico- ‐ prática relacionadas pela equipe de tradu-
tores envolvida nesse processo. Fundamentamos nosso traba-
lho nas vertentes identitárias presentes na equipe participante 
do PS/2017/LL- ‐UFG:  Intérprete CODA – ILS- ‐CD, Intérprete 
surdo – ILS- ‐S Intérprete comunitário – ILS- ‐C. Portanto, rela-
cionamos nossas  discussões  sobre  a prática exercida às: (i) ob-
servações sobre na constituição de identidades dos intérpretes 
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CODAS (SOUZA, 2014); (ii) afirmações sobre a tradução cul-
tural como proposta de trabalho para surdos e ouvintes (RA-
MOS, 2001) e nos destaques sobre as normas de tradução surda 
(STONE, 2009); iii) descrições de estratégias de tradução uti-
lizadas em unidades fraseológicas do Português para a Libras 
(LEMOS, 2012). A metodologia aplicada para obter nossos 
recortes de análise foi o relato de experiência de cada tradu-
tor participante da equipe do PS/2017/LL- ‐UFG. Durante as 
tarefas tradutórias a equipe realizou vários momentos de dis-
cussão que foram relacionados a recortes teóricos incidentes 
durante a prática de traduzir do Texto Fonte (TF) em língua 
Portuguesa escrita para o Texto Alvo (TA) em Libras- ‐vídeo. 
Assim, os recortes teórico- ‐práticos foram pinçados durante os 
relatos desses participantes como proposta de análise do ato 
de traduzir entre modalidades de línguas distintas no sentido 
Português- ‐ Libras. O resultado da análise sobre os relatos de ex-
periência de cada participante revela uma relação direta entre 
as identidades dos tradutores participantes da equipe e o des-
taque do momento de reflexão teórico- ‐práticos envolvidos 
nas várias tarefas tradutórias desenvolvidas. Assim, a descri-
ção das etapas tradutórias do PS/2017/LL- ‐UFG resultou três 
discussões sobre aplicações teórico- ‐práticas envolvidas nessa 
tradução: (i) o tradutor surdo segue naturalmente algumas das 
normas de tradução observadas por pesquisadores- ‐tradutores 
surdos mesmo sem uma formação específica; (ii) o tradutor 
CODA utiliza de suas heranças culturais resultantes do per-
tencimento a uma comunidade surda para propor ajustes nas 
unidades de tradução e (iii) o tradutor comunitário utiliza es-
tratégias para tradução observadas durantes os contextos co-
municativos entre os surdos.
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