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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa é fruto de estudos e discussões desenvolvidos durante vinte encontros 

realizados no Grupo de Trabalho (GT) intitulado Ensino Discursivo de Libras/ Português 

Escrito. O objetivo central foi reunir professores e intérpretes de Libras interessados em 

revisitar suas práticas e pensar possibilidades didático-metodológicas que culminassem na 

elaboração de atividades de leitura e escrita para alunos com surdez, em escolas bilíngues de 

Educação Básica. Durante o GT, as maiores inquietações das participantes estavam 

relacionadas à realidade dos surdos nas salas de aula de escolas regulares. Segundo 

afirmavam, seus alunos não conseguiam aprender os conteúdos das disciplinas e não 

apresentavam o registro da Língua Portuguesa, aparentemente, por não terem uma aquisição 

em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os dados advindos desses encontros foram 

analisados e problematizados a partir de conceitos psicanalíticos (FREUD, 2007; LACAN, 

1998), bem como à luz do dialogismo, em Bakhtin (1997). Em resposta à questão sobre o que 

é preciso saber para ensinar Libras/Português escrito na escola bilíngue de Educação Básica, 

os estudos aqui desenvolvidos apontaram para o fato de que surdos e ouvintes são sujeitos 

singulares. Portanto, a efetividade da transmissão não pode ser garantida por suposta escolha 

adequada de materiais e/ou métodos de ensino.  

 

Palavras-Chave: Educação Básica. Ensino/Transmissão. Libras e Português Escrito. 
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ABSTRACT 
 

 

This research is the result of studies and discussions developed during twenty meetings held 

in the GT (Working Group) titled Ensino Discursivo de Libras/Português escrito na 

Educação Básica Discursive (Teaching of Libras/Written  Portuguese). The main goal was to 

bring together teachers and interpreters of Libras interested in revisiting their practices and 

thinking about didactic-methodological possibilities that culminated in the elaboration of 

reading and writing activities for deaf students in bilingual schools of Basic Education. 

During the Working Group, the participants' greatest concerns were about the reality of the 

deaf in classrooms in regular schools, because they said their students could not learn the 

contents of the subjects and did not present the Portuguese language record, apparently, for 

not having an acquisition in Brazilian Sign Language (Libras). The data derived from these 

meetings were analyzed and problematized from psychoanalytical concepts (Freud, 2007; 

Lacan, 1998), as well as in the light of dialogism, in Bakhtin (1997). In response to the 

question about what is necessary to know to teach Libras / Written Portuguese in the bilingual 

school of Basic Education, the studies developed here pointed out to the fact that deaf and 

hearing are singular subjects and that, therefore, the effectiveness of the transmission can not 

be guaranteed by a supposedly adequate choice of materials and / or teaching methods. 

 

Keywords: Basic Education. Teaching/Transmission. Libras and Written Portuguese. 
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Foi nos contos e nos versos, nas prosas e nos 

poemas, nas histórias românticas ou nas 

cômicas, em dramas ou em suspenses que ela se 

encontrou e descobriu nestes mundos a razão 

para lutar pelos seus sonhos.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

 A presente pesquisa intitulada Sujeito, Linguagem e Transmissão: perspectivas para 

o ensino de Libras/ Português escrito na Educação Básica Bilíngue é resultado de um Grupo 

de Trabalho (GT) nomeado Ensino Discursivo de Libras/Português Escrito realizado de março 

a dezembro de 2016. Este teve como preocupação promover discussões teóricas que 

culminassem na elaboração de atividades interdisciplinares de Libras e Português escrito a 

serem desenvolvidas com alunos surdos e ouvintes.  

O problema que direciona o estudo tem estreita relação com a necessidade de se 

compreender o ensino para surdos pelo viés do bilinguismo (Libras/Português escrito) e as 

possibilidades de desenvolvimento na sala de aula regular de ensino de Educação Básica. A 

pergunta que norteou esta investigação foi a seguinte: o que é preciso saber para ensinar 

Libras/Português escrito na escola bilíngue de Educação Básica?    

Ao acompanhar as mudanças nos acordos internacionais que regem pessoas com 

deficiência, o Brasil, como país signatário da Organização das Nações Unidas (ONU), 

promulgou suas próprias Leis. Tendo em vista que a Constituição da República Federativa do 

Brasil, instituída no ano de 1988, menciona em seu artigo 205 que o ensino será ministrado 

com condições de acesso e permanência pelo princípio da igualdade, a escola regular é um 

direito de todos.  

Ao referido ato prescritivo foi homologada, posteriormente, a Lei nº 9.394 de 1996 

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Em seu capítulo V, artigo 

58, a citada Lei classifica a educação especial como “a modalidade de educação escolar 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”. Nesse mesmo 

dispositivo, orienta sobre os serviços de apoio especializado na escola regular para atender as 

peculiaridades dos discentes de educação especial.  

Posteriormente, em 2002, a Língua Brasileira de Sinais foi regulamentada e 

reconhecida pela Lei nº 10.436 como meio legal de comunicação e expressão e como sistema 

linguístico de natureza visual-motora. Três anos depois, em 2005, deu-se a aprovação do 

Decreto nº 5.626 que, além de regulamentar a Lei mencionada, dispõe sobre a formação de 

profissionais para a atuação com surdos e, ainda, sobre a inclusão da disciplina de Libras no 

currículo para o exercício do magistério.  Foi criada, então, uma série de prerrogativas que 

pudesse favorecer o aprendizado de educandos surdos nas escolas regulares e/ou bilíngues.  

Entre 2005 e 2015 foram promulgadas outras leis relacionadas à inclusão e à 
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educação de surdos, como: o Estatuto da pessoa com deficiência (Lei nº 13.146), em âmbito 

Federal e, no município de Goiânia, foi regulamentada a Lei nº 9.681 que institui as diretrizes 

e os parâmetros a serem observados para implantação e desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas à educação bilíngue Libras/Português escrito.  

Como professora da Rede Municipal de Ensino (RME) de Goiânia há dez anos e ao 

realizar, naquela época, um curso de especialização em formação de professores bilíngues e 

de Libras, percebi que a educação dos surdos tem se pautado em convicções de que essas 

pessoas apresentam limitações para a leitura e a escrita por não ouvirem, ou seja, por serem 

deficientes auditivos. A prática de metodologias que primam pelo ensino de vocabulários e 

palavras isoladas a fim de ‘facilitar’ o aprendizado do surdo tem sido utilizada na tentativa de 

que ele aprenda os conteúdos curriculares da Educação Básica. No entanto, o resultado dessas 

ações tem levado ao sentimento de fracasso e, muitas vezes, ao abandono da escolarização 

bem como ao desestímulo de se desenvolver com autonomia.  

Esta realidade também esteve presente em meu processo de desenvolvimento escolar 

quando recebi a colaboração dos professores para a inserção na linguagem escrita, visto que 

tenho deficiência auditiva1 com surdez neurossensorial profunda em ouvido esquerdo e surdez 

neurossensorial moderada/profunda em ouvido direito de causa desconhecida. 

Aproximadamente entre os cinco e seis anos de idade, percebi que para entender o que as 

pessoas me diziam era necessário verificar o movimento da boca, que elas faziam, 

desenvolvendo assim a leitura labial e a oralidade. Com isto, e durante a escolarização na 

alfabetização, consegui desenvolver meu processo de aprendizagem juntamente com turma.  

Ao iniciar o segundo ano do ensino fundamental, em uma cidade do interior de 

Goiás, a professora regente da classe (In Memorian) percebeu minha desatenção por não 

responder de imediato o que era pedido. A fim de confirmar a suspeita, recebi o primeiro 

atendimento em Goiânia. Mas, como não entendia o que me era solicitado e, assim, colaborar 

com a médica no exame de audiometria, a otorrinolaringologista não pôde diagnosticar o grau 

da deficiência. Apenas constatou que se tratava de perda auditiva.  

A partir do 5º ano, quando as atividades não estavam mais relacionadas a palavras e 

frases simples, mas aos exercícios de interpretação, não conseguia acompanhar o ritmo dos 

colegas.  No sétimo ano do Ensino Fundamental, com a mudança de Barro Alto para Goiânia, 

vivenciei mais dificuldades ainda. As salas de aulas lotadas não permitiam que o professor me 

orientasse mais de perto. No Ensino Médio, tornei-me uma leitora assídua e posso afirmar que 

                                                 
1Termo  designado para atestar a deficiência com base em laudo médico.  
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a literatura foi o que mais me motivou a conhecer, a pesquisar, a ter curiosidade.  

Em 2004, conquistei a aprovação no vestibular de Licenciatura Plena em História na 

Universidade Estadual de Goiás. Ao iniciar os estudos, ainda não fazia uso de aparelho 

auditivo, mas me esforçava para acompanhar as explanações de meus professores. Retornei 

ao otorrinolaringologista e fiz tratamento por um ano, pois estava perdendo mais ainda a 

audição do ouvido direito até que, finalmente, o médico indicou o uso da prótese auditiva.   

Em 2009, tive oportunidade de iniciar o curso de Língua de Sinais oferecido pelo 

Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Goiânia (CEFPE), quando aprendi 

Libras. Também frequentei um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Formação de 

Professores Bilíngues – Libras/ Português escrito numa instituição particular. Os estudos 

voltados para a educação de surdos me encantaram e, ainda durante o processo de conclusão 

dos dois cursos, vivenciei a prática ao trabalhar com uma aluna surda que, no período de um 

mês, não recebeu intérprete por questões burocráticas da Secretaria Municipal. Apesar dos 

conhecimentos que havia adquirido nos estudos realizados, não alcancei os objetivos 

desejados, pois a aluna não organizava suas ideias nos registros escritos, apenas copiava. 

Além disso, não articulava discursivamente em Libras o seu conhecimento adquirido nas 

disciplinas.  

Àquela ocasião já percebia que as atividades oferecidas por muitos de nós 

professores para a discente surda consistiam no ensino de palavras isoladas e o mesmo 

acontecia nas aulas de Língua de Sinais que os alunos tinham uma vez por semana. Dessa 

forma, concluí naquele momento que saber Libras e ter o intérprete em sala de aula não eram 

suficientes para o aprendizado. A dúvida acerca de como atuar com surdos para que pudessem 

aprender os conteúdos disciplinares e fossem incluídos na escola permaneceu até que, em 

2016, surgiu a oportunidade de investigar essa temática ao ingressar no Programa de Pós-

Graduação em Ensino na Educação. 

Antes da idealização deste trabalho havia sido sancionada a Lei nº 9.681 de 23 de 

outubro de 2015, no âmbito do município de Goiânia, que estabelece as diretrizes e os 

parâmetros a serem observados para implantação e desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas à Educação Bilíngue Libras/Português escrito. Ao iniciar o curso foi-me possível 

conhecer concepções teóricas e metodológicas referentes à atuação docente. Esse 

conhecimento despertou-me para repensar a aplicabilidade dessa lei que, conforme seu artigo 

3º, estimula a organização e a ampliação de programas específicos para a elaboração de 

material didático por meio do apoio de especialistas engajados nas universidades. 
 

 



    18 

 

As diretrizes para a implantação das políticas públicas educacionais a serem 

implementadas devem priorizar os seguintes parâmetros, entre outros que se fizerem 

necessários:  

[...] IX- produção de material didático e paradidático pelo próprio corpo docente, 

com o apoio de especialistas engajados nas universidades, com estudos que 

contemplem a educação de surdos, a Língua Brasileira de Sinais, os estudos surdos 

identitários e culturais, o ensino de português escrito como segunda língua, entre 

outros; (GOIÂNIA, Lei nº 9.681/ 2015).  
 

 

Com base nesta política pública, a proposta foi elaborada tendo em vista a formação 

profissional, a necessidade de viabilizar o andamento da pesquisa, bem como a indefinição 

dos rumos do projeto piloto pela Rede Municipal de Educação. Assim, foi idealizado um 

Grupo de Trabalho (GT) para que pudessem ser identificadas - na visão dos participantes, 

professores e intérpretes atuando na Educação Básica - as necessidades, prioridades e 

deficiências da atuação do professor bilíngue. 

Para tanto, foi adotada uma metodologia de pesquisa-ação (MORIN, 2004), cujos 

participantes, conjunta e colaborativamente, pudessem buscar resultados advindos de 

reflexão, avaliação e reformulação de ações. Segundo a metodologia de pesquisa-ação, as 

mudanças positivas nas práticas educativas dos profissionais envolvidos acontecem porque 

eles não oferecem apenas as suas salas de aula para a investigação, mas têm consigo o 

compromisso e a parceria para a concretização da pesquisa.   

 

 

A pesquisa-ação permite aos atores que construam teorias e estratégias que emergem 

no campo e que em seguida são validadas, confrontadas, desafiadas dentro do campo 

e acarretam mudanças desejáveis para resolver ou questionar melhor uma 

problemática (MORIN, 2004, p.56). 

 

 

O processo de pesquisa, análise e problematização dos dados coletados neste GT 

nomeado Ensino Discursivo de Libras/Português escrito está descrito nesta dissertação da 

seguinte forma:  

Primeiro capítulo - composição e parte do desenvolvimento dos estudos realizados, 

bem como as questões levantadas pelas participantes.  

Segundo capítulo - a noção de constituição subjetiva e a de linguagem engendram a 

discussão dos conceitos de língua materna e de idioma ante as concepções anunciadas pelas 

integrantes do GT sobre o que seja ensino de Libras e Português escrito para surdos, 

sustentadas por meio da noção de linguagem como discurso.  

 Terceiro e último capítulo - discussões em torno das propostas didático-pedagógicas 

apresentadas com base na concepção de transmissão e suas implicações para o ensino, tendo 

por objetivo compreender como se dá a relação professor/aluno nas suas interlocuções em 
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sala de aula.     

Considerações finais - realização de um percurso pelo caminho metodológico levando 

em conta análises de dados e concepções desenvolvidas para retornar à questão inicial sobre o 

que é preciso saber para ensinar Libras/Português escrito na Educação Básica Bilíngue.   
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Curiosa maneira como conseguiu entender o 

filme Auto da Compadecida. Foi dedilhando as 

páginas de Suassuna que percebeu o encanto 

daquelas estranhas cenas que não lhe faziam 

sentido na tela da TV. De repente ela gostava 

mesmo da magia das palavras, pois ria 

demasiadamente a cada trecho que decifrava. 
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CAPÍTULO I 

A EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE TRABALHO (GT) ENSINO 

DISCURSIVO DE LIBRAS/PORTUGUÊS ESCRITO 
 

 

Neste capítulo, apresento a composição e parte do desenvolvimento dos estudos 

realizados no GT Ensino Discursivo de Libras/Português escrito, isto é: os objetivos geral e 

específicos da investigação, a descrição dos participantes, os textos estudados durante os 

encontros, as respostas aos questionários e as discussões tomadas como dados.  

 

 

1.1 A pesquisa-ação: em busca de possibilidades para a atuação no ensino bilíngue  

 

 

A princípio, me senti temerosa em organizar o GT e, devido à possibilidade de não 

encontrar sujeitos para a pesquisa, arrisquei divulgar o grupo de estudo em uma comunidade 

de professores da Prefeitura de Goiânia, presente na rede social Facebook. O resultado foi 

animador, visto que muitas pessoas demonstraram interesse imediato em se inscreverem. 

Consegui reunir cerca de setenta e cinco pessoas no aplicativo WhatsApp e, nesse ambiente 

informal, muitas eram as sugestões e os sinais de ansiedade por partes dos que pretendiam 

participar.  

Prevendo a dificuldade em realizar uma pesquisa com setenta e cinco pessoas, 

convoquei a primeira reunião a fim de esclarecer os propósitos desta investigação e informar 

sobre os aspectos éticos, a concepção teórica que seria adotada e o objetivo do estudo que, 

naquele primeiro momento, era reunir saberes referentes à prática pedagógica no ensino 

bilíngue.  

Os esclarecimentos foram relacionados também aos aspectos metodológicos. Por se 

tratar de uma pesquisa-ação, os encontros problematizariam as questões levantadas pelos 

participantes que teriam a oportunidade de criar, experimentar, avaliar e revisar estratégias 

didático-pedagógicas. A ideia inicial era que, ao final, pudéssemos compor um conjunto de 

atividades para o ensino de Libras/Português escrito.  

Nessa reunião, alguns presentes relataram suas dificuldades nas práticas pedagógicas, 

em escolas regulares, com alunos surdos e outros manifestaram o desejo de aprender Libras 

para ensinar as disciplinas curriculares. Com base nesse encontro inaugural, foi identificada a 

questão central que nortearia as escolhas de leituras, qual seja: como atuar com alunos surdos 

para que estes aprendam os conteúdos disciplinares e sejam efetivamente incluídos na 



    22 

 

escola?2  

À ocasião, foram realizadas trinta e quatro inscrições e formados dois grupos 

sugeridos conforme a disponibilidade da maioria. Todos os inscritos responderam ao 

questionário nº 1 – Sondagem inicial para GT: ensino discursivo de Libras/ Português escrito 

– primeiro semestre de 2016 (Apêndice C) para que pudéssemos identificar as características 

dos participantes. Obtivemos informações sobre a formação profissional e as vivências deles 

como profissionais que atuavam ou não com surdos, além de compreender os interesses e 

objetivos para participar da pesquisa. Depois da reunião, os interessados assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE3, apêndice A). Ao final, esse grupo foi 

composto por participantes que, em grande parte, já tinham experiência na educação de 

surdos, por professoras que desejavam atuar nessa área e por surdos licenciados que exerciam 

atividades no ensino de Libras: professores regentes, intérpretes em escolas e igrejas, 

professores de Libras e/ou formadores que atuavam em escolas regulares, escolas especiais, 

escolas bilíngues e gerência de ensino especial. 

A partir das perguntas e das demandas apresentadas nessa primeira reunião foi 

estabelecido como objetivo geral a organização de atividades e estratégias didático-

pedagógicas que colaborassem para a prática do professor bilíngue (Libras e Português 

escrito) no ensino de alunos surdos na Educação Básica. A princípio, juntamente com os 

participantes do GT, pensei que deveríamos criar essas propostas didáticas como instrumento 

para potencializar o aprendizado dos surdos. Mas, com base em leituras realizadas nas 

disciplinas do Mestrado, pude identificar conceitos psicanalíticos de sujeito e de linguagem 

que chamaram a minha atenção. Decidi, pois, compartilhá-los com os integrantes do GT nos 

momentos das discussões. Dessa forma, em contato com as teorias, acabei por redefinir os 

objetivos desta investigação, como se segue:   

 

Geral: 

• Revisitar nossas práticas e pensar possibilidades didático-metodológicas que 

culminem na elaboração de atividades de leitura e escrita para alunos com 

surdez, em escolas bilíngues de Educação Básica.  

                                                 
2 Posteriormente, a questão que deu direcionamento a esta dissertação foi redimensionada, como será descrito e 

problematizado ao longo deste trabalho.  
3 Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFG) como exigido pela Universidade 

Federal de Goiás para realizar a revisão ética e científica resguardando assim a segurança dos sujeitos.  Na 

revisão científica, o CEP prima por uma metodologia coerente aos objetivos de estudo e que contemple um 

produto educacional que promova intervenções junto à atuação do professor tal como estabelecido pelo 

Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Educação Básica (PPGEEB/CEPAE/UFG). 
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Específicos  

• Identificar as necessidades, prioridades e deficiências para a atuação do 

professor bilíngue. 

• Buscar conceitos teóricos, conteúdos disciplinares e procedimentos didático-

pedagógicos que contribuam para essa formação continuada.  

• Desenvolver estratégias adequadas às necessidades das salas de aula dos 

participantes. 

• Experimentar, avaliar e reestruturar propostas didático-pedagógicas que 

privilegiem os conteúdos (inter)disciplinares de educação básica. 

 

Coordenada por uma professora do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

(CEPAE/UFG), foi formada uma equipe para tratar de questões relacionadas aos conceitos de 

linguagem e sujeito (na psicanálise), dialogismo, letramento, organização do trabalho 

pedagógico, processo avaliativo, bilinguismo e inclusão. A referida equipe era composta de 

colaboradores vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 

(PPGEEB/CEPAE/UFG) e à Licenciatura em Letras/Libras (FLL/UFG). 

Assim, de 14 de março a 02 de julho de 2016, os encontros do primeiro semestre 

aconteceram às segundas-feiras, com duração de duas horas semanais (das 14h às 16h) e aos 

sábados, quinzenalmente, com duração de quatro horas (das 08h às 12h), no prédio do Centro 

de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG). Tivemos a possibilidade de incluir 

duas professoras que realizaram o GT a distância. Foram disponibilizados dois intérpretes 

pelo SINACE (Núcleo de Acessibilidade da UFG) às segundas-feiras e, aos sábados, tivemos 

intérpretes voluntários integrantes do GT. Ao final dessa etapa da pesquisa, os participantes 

receberam um certificado de 60 horas da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade 

Federal de Goiás (PROEC/UFG).  

No primeiro semestre, os textos que deram suporte às discussões foram O Bloco 

Mágico e O Inconsciente encontrados na coleção Obras Psicológicas Completas de Sigmund 

Freud (2007). Esses estudos introduziram os conceitos freudianos que diferenciam as noções 

de indivíduo e sujeito, consciente e inconsciente e nos levaram a entender que cada sujeito 

traz uma marca em suas representações. Na sequência, foi realizada a leitura de A Natureza do 

Signo Linguístico (SAUSSURE, 1995) a partir do retorno de Lacan (1998).  Além disso, foi 

inserido o conceito de dialogismo por meio das ideias presentes no texto os Gêneros do 

Discurso, de Bakhtin (1997), que apresenta a língua como algo presente em toda ação 

humana.  
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Esses estudos mostraram-se imprescindíveis para que pudesse entender, problematizar 

e repensar como as Línguas de Sinais e Portuguesa vêm sendo ensinadas nas escolas. E, 

embora sob referenciais teóricos diferentes, foi possível abstrair aproximações nos 

fundamentos de língua/linguagem, tanto na psicanálise de Freud e Lacan quanto no 

dialogismo de Bakhtin. Nessa visão, os conceitos discutidos demonstravam que não são as 

palavras que levam as pessoas aos significados, mas é o enunciado que provoca efeitos de 

sentidos.  

Ao longo das reuniões de trabalho, algumas afirmativas das integrantes sobre as 

concepções e experiências advindas de suas formações pedagógicas e as realidades 

vivenciadas foram se transformando em questões, por exemplo: como ensinar sem palavras 

isoladas se existem alunos surdos que chegam ao Ensino Médio sem dominar a leitura, a 

escrita e as operações simples de matemática? Quem deve ensinar a primeira língua (L1), os 

intérpretes ou os professores surdos, e quando? Ensinar Língua Portuguesa para surdos é 

possível?4 

No encerramento do GT, no primeiro semestre, as participantes responderam o 

questionário nº 2 – Avaliação do GT (apêndice D). As informações obtidas contribuíram para 

verificar o alcance dos objetivos delineados. Durante as discussões, no momento avaliativo, 

uma das integrantes ressaltou que algumas de suas dúvidas ainda permaneciam: “quando 

preparamos uma aula bilíngue, do que estamos falando? Afinal, em que propostas bilíngues 

estamos pensando e quais iremos trabalhar? Para ela, as dúvidas aumentavam mais ainda 

quando se tratava de alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio”.  

Também foram sugeridas diversas temáticas cuja predominância recaía na necessidade 

de estudos referentes ao bilinguismo. O grupo de sábado decidiu pela continuidade dos 

estudos durante o segundo semestre, ao passo que o de segunda-feira não demonstrou 

interesse e foi extinto. Os encontros seguiram a mesma dinâmica: reuniões quinzenais aos 

sábados, das 8h às12h, de 20 de agosto a 10 de dezembro de 2016, totalizando 60 horas. Os 

temas a serem discutidos foram elaborados tendo como referência as respostas dadas ao 

questionário nº3 (apêndice E): 

 

1. Qual é a língua materna para o surdo? 

2. O que se entende por Educação Escolar Bilíngue? 

3. Qual a importância do ensino de Libras para o aluno surdo? 

4. Qual a importância do ensino de Português escrito, com as estruturas da gramática 

                                                 
4 As propostas de atividades advindas dessas questões serão apresentadas e problematizadas no terceiro capítulo. 
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normativa para o aluno surdo? 

5. Qual deve ser a primeira língua (L1) do surdo? Justifique. 

6. Quem deve ser o profissional responsável pela educação escolar bilíngue do surdo na 

escola de ensino regular? Justifique.  

 

 Os estudos foram direcionados para atender às respostas dadas sintetizadas em temas 

relacionados ao bilinguismo, aos relatos de propostas pedagógicas bilíngues em 

funcionamento e aos aspectos legais por meio dos textos de Skliar (2013), Lodi (2013) e 

Veras (1999) e outros. Ou seja: as discussões estiveram mais voltadas para estratégias de 

ensino, principalmente porque os teóricos essenciais que respaldaram os estudos do primeiro 

semestre não se ocuparam de questões relativas à didática escolar.  

 Skliar, em seu texto A localização política da Educação Bilíngue para surdos (2013, 

p.07), chama a atenção para o cuidado em não transformar a proposta bilíngue em ‘mais um 

dispositivo pedagógico especial, em mais uma grande narrativa educacional, em mais uma 

utopia a ser rapidamente abandonada’, entre outras diferentes possibilidades para refletir 

sobre as políticas públicas que a determinam. 

As discussões se deram a partir dos questionamentos relacionados à realidade em que 

as participantes estavam inseridas, principalmente com relação à aceitação da Língua de 

Sinais por parte da família, ao papel do intérprete, à formação de profissionais atuantes e à 

prática bilíngue. Essas discussões foram referendadas nas prerrogativas legais que asseguram 

o ensino bilíngue no Brasil, a Lei nº 13.146/2015 (Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, também denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência), e a Lei nº 

10.436/2002 (Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras), regulamentada 

pelo Decreto nº 5. 626/2005.   

Para continuar os estudos, foi realizada a leitura do texto Ensino da Língua Portuguesa 

como segunda Língua para surdos (2013), de Ana Claudia Baliero Lodi. Nesse texto a autora 

discute a relação entre Libras e Língua Portuguesa, sustentando sua reflexão no uso dos 

gêneros discursivos segundo a abordagem dialógica de Bakhtin. Outro texto discutido foi A 

criação do sujeito na Textura dos gestos, de Viviane Veras (1999), que concebe a linguagem 

como recurso de poder a partir dos conceitos psicanalíticos de Freud e Lacan. Dadas algumas 

considerações sobre a importância da Língua de Sinais para a afirmação dos surdos como 

sujeitos, foram apresentadas perguntas, tais como: o que seria bilinguismo na modalidade 

Libras e português escrito? Podemos afirmar que o surdo que interage por gestos caseiros, e 

não pela língua oral ou pela Libras, é um sujeito sem uma língua materna?  
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Como fruto dos debates nos dois semestres foram idealizadas, analisadas, 

experimentadas e reestruturadas algumas propostas didático-pedagógicas para o ensino de 

surdos nas escolas regulares. O objetivo indicado era que as participantes trabalhassem o 

ensino de conteúdos curriculares de forma interdisciplinar, em português escrito e em Libras, 

em uma perspectiva discursiva e dialógica. Estas e outras questões, bem como as avaliações 

das participantes são apresentadas e problematizadas ao longo dos capítulos desta dissertação.  

Para selecionar os participantes levando-se em conta dados que fariam parte desta 

pesquisa, foi estabelecido como critério que tivessem concluído os dois semestres, ou seja, 

que ao final de um ano tivessem integralizado as cento e vinte horas propostas para os dois 

GT. Das trinta e quatro pessoas inscritas, foram analisados os dados de apenas nove 

participantes agrupados em duas categorias: Grupo A, formado pelos profissionais que 

trabalhavam com alunos surdos - A1, A2, A3 e A4; e Grupo B, composto pelos que não 

atuavam com surdos - B1, B2, B3, B4 e B5, conforme quadro demonstrativo a seguir: 

 

Quadro 1 - Funções desempenhadas pelos participantes da pesquisa  

Sujeitos da 

pesquisa 

 

Função 

A1 Professora em Escola Bilíngue - Educação Infantil 

A2 Professora de Libras em A.E.E. e intérprete 

A3 Professora de Libras e intérprete 

A4 Professora de Libras  

B1 Professora alfabetizadora 

B2 Professora Formadora - Gerência de Educação Especial 

B3 Professora Formadora - Gerência de Educação Especial 

B4 Professora 5º ano e coordenadora pedagógica 

B5 Secretária escolar 

Fonte: SILVA, P.M.J da. (2018). Dados de pesquisa de Mestrado. 
 

 

A professora A1, participante na modalidade a distância, com formação em Pedagogia 

e Letras/Libras e especialização em Libras e Português como segunda língua, atuava como 

docente há 25 anos; desses, 15 trabalhados com surdos. O interesse em participar do GT foi 

compartilhar saberes e trocar experiências, sendo que, em 2016 foi professora regente de uma 

turma de Educação Infantil em Escola Bilíngue Libras/Português no Distrito Federal. 

A participante A2, com graduação em Pedagogia e Letras-Libras e especialização em 

Educação Especial - inclusão e Diversidade, atuava como Professora de Libras e Professora 

de Curso de Formação em A.E.E - português escrito e como Intérprete de Libras e na 
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produção de materiais bilíngues. Tinha por expectativa contribuir e aprender com o GT, bem 

como buscar aprimoramento para a implementação da educação bilíngue no município de 

Goiânia.  

Com formação em Licenciatura (Educação Física e Letras-Libras), a integrante A3 

especialista em Atendimento Educacional Especializado, era professora de Libras e Intérprete. 

Seu interesse em participar do Grupo de Trabalho era realizar maior contato com profissionais 

empenhados em estudar, pesquisar sobre o bilinguismo e educação bilíngue, bem como 

ingressar no mundo da pesquisa vislumbrando enriquecer os conhecimentos de modo a 

elaborar um projeto para ingressar no mestrado.  

Outra componente do núcleo focal, participante a distância, era Licenciada em Letras/ 

Libras com especialização em História Cultural, História da África e Libras. A participante 

A4, surda, atuava como professora de Libras no Centro de Atendimento ao surdo e seu 

objetivo era aprender teoria bilíngue e fomentar discussões.  

A participante B1, com formação em Pedagogia e Letras/Português e Doutorado em 

Ciência da Educação, atuava naquele período como professora de alfabetização (não tinha 

alunos surdos). O entusiasmo dela em participar dos estudos estava voltado para as 

possibilidades de ampliar conhecimentos.  

A integrante B2, formada em Letras, Pedagogia e Língua Inglesa, com especialização 

em Docência Universitária/Psicopedagogia, atuava como professora formadora na Rede 

Estadual de Educação para a equipe da educação inclusiva (professores de apoio, intérpretes, 

mediadores, entre outros). Sua principal expectativa estava relacionada ao aprimoramento de 

conhecimentos, conforme demonstra em seu questionário: “Atuo na área da educação 

inclusiva há algum tempo, atuei como professora de apoio, intérprete, professora de A.E.E. e 

agora como professora formadora com foco em surdez e Libras. Acredito que esta pesquisa 

contribuirá para a consolidação da minha pesquisa” (Questionário nº 1 – apêndice C). 

A professora B3 declarou ser “surda aparelhada e oralizada” e possuir formação em 

Pedagogia e Filosofia com especialização em Psicopedagogia. Atuava como professora 

formadora e, no GT, tinha interesse em se desenvolver mais nos temas relacionados à surdez. 

A participante B4, formada em Pedagogia, com especialização em Neuropedagogia, 

era professora regente no 5º ano e, no vespertino, coordenadora pedagógica, mas não atuava 

com surdos. Ela assim se expressou: “Tenho interesse principalmente pelo fato de acreditar na 

evolução da escola bilíngue, uma vez que sendo professora acredito ser de suma importância 

para a formação dos alunos [...] Além de aprimorar, entender como funcionará a escola 

bilíngue” (trecho de questionário nº 1 – apêndice C). 
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A participante B5, secretária escolar, com formação em Letras-Libras (UFG) e 

especialização em Docência do Ensino Superior, concentrou seus estudos na ampliação de 

conhecimentos na área da educação de surdos por meio de estudos teóricos, na troca de 

experiências, discussão e prática em sala de aula. Ela assim declarou: “Há surdos na escola 

com professor de apoio que não sabe Libras, porém, a professora regente me pede ajuda 

quanto ao planejamento para o ensino e elaboração de atividades para esse aluno” (trecho 

questionário nº 1- Apêndice C). 

 Os questionários aplicados, anotações em um diário de campo, filmagens em vídeos 

das interpretações em Libras durante os encontros, blog para a interação entre participantes 

presenciais e a distância, apresentação e discussão da produção de estratégias didático-

pedagógicas pelos professores foram utilizados para compor os dados desta pesquisa.  

Como dito anteriormente, o Questionário nº1 (Apêndice C) foi aplicado no primeiro 

semestre, com o intuito de obter informações sobre a formação profissional e suas vivências 

como profissionais que atuam ou não com surdos, além de compreender os interesses e 

objetivos na participação da pesquisa. O mesmo Questionário nº 2 (Apêndice D) foi aplicado 

nos finais do 1º e do 2º semestres para avaliar se os objetivos dos encontros haviam sido 

alcançados e se as discussões tinham ou não contribuído para a formação das participantes.  

Ainda no segundo semestre, foi aplicado o Questionário nº 3 (Apêndice E) sobre as 

questões norteadoras dos conceitos referentes à língua materna, primeira língua (L1), segunda 

língua (L2). As informações contidas nesses questionários e também o entendimento das 

participantes sobre a atuação dos profissionais com surdos na educação escolar bilíngue 

compuseram a base na realização da presente pesquisa.  

Os relatos das discussões foram registrados no diário de campo com observações 

sobre os encontros, principalmente para rever as ações e auxiliar na análise dos dados. O 

vídeo com filmagem apenas dos intérpretes tinha como intenção inicial divulgar os encontros 

aos participantes a distância. Porém, como não foi possível viabilizar tal acesso dada a 

dificuldade de manuseio tecnológico, invertemos sua função para que fosse um instrumento 

apenas de revisão e consulta durante a análise dos dados. As duas integrantes que não 

participaram presencialmente dos encontros realizaram suas leituras e escreveram textos 

referentes a suas problematizações, e enviavam-nos por e-mail ou em comentários no blog 

criado para facilitar as discussões.  

Os questionamentos das professoras integrantes do GT serão apresentados por meio 

das respostas dadas às perguntas norteadoras (p.24 e 25). Com isso, pretendo expor também 

as narrativas que integraram as discussões nos encontros e possibilitaram o nosso percurso em 
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busca de metodologias apropriadas para o ensino bilíngue nas escolas de Educação Básica.   

 

1.2 Problematizando a Educação Escolar Bilíngue – Libras/ Português escrito 

 

 

Para compreender o que as participantes entendiam acerca do aluno surdo e da 

educação escolar bilíngue (Libras/Português escrito) foi aplicado um questionário (nº 3 – 

Apêndice E) que continha as principais problematizações discutidas nos encontros do GT. As 

questões norteadoras, em primeiro momento, foram responsáveis por indicar os estudos 

pertinentes para o segundo semestre. No entanto, ao analisar os dados e na construção desta 

dissertação, percebi nas respostas elementos que poderiam apresentar as discussões 

levantadas nos encontros.  

Devido à afirmação das participantes de que a maioria dos surdos iniciava a 

escolarização sem a aquisição da Libras e do Português, mas interagia com seus familiares 

por meio de gestos caseiros, introduzimos a seguinte pergunta: qual é a língua materna para o 

surdo? Em resposta, as participantes A4, B1, B2 disseram que a língua materna para o surdo 

seria a “Libras”. A professora B4, ao justificar sua conclusão, afirma que “a língua materna é 

a língua de sinais, pois é a primeira que ele deve ter contato” (questão 1, questionário nº 3).  

Com outro ponto de vista, as demais participantes entendem que a língua materna é 

aquela transmitida pela família.  Na compreensão de B5, nem sempre seria a Libras por que a 

maioria dos surdos não estabelece contato com essa língua: 

 

 

Língua materna é a primeira língua aprendida pelo surdo, no caso de muitos surdos 

é aquela língua de contexto familiar (gestos) (A2, questão 1, questionário nº 3). 
 
 A “língua materna” é a primeira língua adquirida pelo sujeito surdo, geralmente em 

seu núcleo familiar (A3, questão 1, questionário nº 3). 

 
Entendo como língua materna a dos pais, se eles falam português é português, se 

falam inglês é inglês, se são surdos será LIBRAS (se for brasileiro). Agora entendo 

que a língua natural do surdo que lhe é mais propícia ao seu aprendizado a LIBRAS 

[...] (B3, questão 1, questionário nº 3). 

  
A Língua materna é a primeira língua a qual ele adquire para a comunicação. Nem 

sempre o surdo tem contato com a Libras, muitas vezes sua primeira língua é o 

português por escolha familiar (B5, questão 1, questionário nº 3). 

 

 

  A integrante do GT A1 apresentou, em sua exposição, duas diferentes questões: 

defende que a L1 dos surdos deva ser a Língua de Sinais por ser de modalidade visual e que a 

língua materna será a desenvolvida junto à família, ou seja, ela parece compreender que 
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língua materna e primeira língua (L1) se constituem de conceitos diferentes. Para ela, alguns 

surdos chegam à escola oralizados em Língua Portuguesa e outros não têm nenhuma língua: 

 

 

A língua 1 do surdo é a Língua de Sinais por se tratar de uma língua visual, mas 

quanto a língua materna esta será de acordo com aquela oferecida pela sua família e 

a qual ele irá se desenvolver, alguns oralizados em Língua Portuguesa e muitos se 

desenvolverão sem uma língua quando na escola poderão entrar em contato com 

seus pares e ou com profissionais proficientes (A1, questão 1, questionário nº 3). 
 

 

 A compreensão das professoras em resposta à pergunta – qual deve ser a Primeira 

Língua (L1) do surdo? (Questão nº 5, Questionário 3/ Apêndice E), assim se revela: 

 

 
A Libras deve ser a primeira língua por já haver estudos mostrando a sua 

importância para o desenvolvimento do surdo e por ela ser visual, tornando assim 

um instrumento de significação e organização do pensamento (A1, Questão 5, 

questionário nº 3). 
 
Sua L1 deve ser a Libras, sendo ela meio pelo qual tomará contato com a produção 

de conhecimento e será capaz de produzi-lo, além de ser ela o meio pelo qual terá a 

oportunidade de atribuir significado ao português escrito (A3, Questão 5, 

questionário nº 3). 
 
A L1 deve ser a de Libras para facilitar o acesso ao entendimento e apropriação dos 

demais conhecimentos (B1, Questão 5, questionário nº 3). 
 

 

          Ante as opiniões apresentadas acerca da primeira língua, parece sustentar-se o 

argumento de que é a Libras, pois possibilita a produção do conhecimento e favorece o 

aprendizado dos conteúdos disciplinares. Segundo A1, A3 e B1, a língua de sinais promove a 

organização do pensamento, atribuindo significado ao português escrito. Além disso, para as 

professoras A2, B3 e B5, a Libras é caracterizada como “natural”, “própria” e “completa” 

para o surdo por ser de modalidade visual/espacial: “a língua que atende as mãos e não os 

ouvidos” (A4, Questão nº 5, Questionário 3):  

 

 

A primeira língua do surdo deveria ser a Libras, pois é a própria língua dele e teria 

um melhor desenvolvimento (A2, Questão 5, questionário nº 3). 

 

A L1 com certeza a LIBRAS pois é sua língua natural e é dessa forma que irá se 

comunicar de forma organizada (B3, Questão 5, questionário nº 3). 

 

A primeira língua deve ser a Libras por ser uma língua visoespacial, é uma língua 

completa e, para o surdo que tem um sentido sensorial “a menos” é o melhor meio 

para a compreensão dos significados. Esse “a menos” é completado pelos outros 

sentidos aguçados (B5, Questão 5, questionário nº 3). 

 

 

Além de ser apresentada como organizadora de pensamento e permitir a compreensão 
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das disciplinas curriculares, a Libras, no entendimento exposto durante o GT, deve ser a L1 do 

surdo por “ser sua própria identidade” (B4, Questão nº 5, Questionário nº 3). A professora B2 

complementa essa ideia ao acreditar que seu aprendizado valoriza a cultura surda. Ela ressalta 

que o aprendizado em Língua de Sinais como primeira língua é uma garantia legal.   

Em diversos momentos das discussões, algumas professoras indagaram acerca da 

presença nos dispositivos legais de regulamentação que obrigasse ou não o aprendizado da 

Libras pelo aluno com perda auditiva, considerando-se que algumas famílias não aceitavam 

que os filhos surdos aprendessem por meio dela. Essas informações levaram à compreensão 

de que nem todos os surdos têm acesso a essa Língua. Em outros momentos, também foi 

citado que alguns deles apresentam resistências para aprendê-la.  

As questões levantadas no GT foram problematizadas e discutidas com base no 

Decreto 5.626/2005. Esse Decreto regulamenta a Legislação que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais (Lei no 10.436/2002) e dá outras instruções relacionadas ao uso e à 

difusão dela, bem como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva. E em resposta à questão sobre a opção pela Libras, o dispositivo legal assim diz: 

 

 

§ 3o  As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I e II implicam a 

formalização, pelos pais e pelos próprios alunos, de sua opção ou preferência pela 

educação sem o uso de Libras. 

§ 4o  O disposto no § 2o deste artigo deve ser garantido também para os alunos 

não usuários da Libras (negrito nosso) (BRASIL, Decreto nº 5.626/2005). 

 

 

Quando, nas discussões, nos deparamos com essa prerrogativa no Decreto, algumas 

das participantes que não tinham experiência com surdos (Grupo B) ficaram surpresas pelo 

fato de o referido dispositivo legal conceder essa opção para os não-falantes de Libras. 

Acreditavam que todos os ‘deficientes auditivos’ deveriam aprender por meio da Língua de 

Sinais.  

As professoras integrantes do grupo A (que atuavam com os alunos surdos) revelaram 

às colegas que não são poucos os casos de famílias que não aderem à Libras. Muitos desses 

pais e até mesmo os discentes acreditam que a Língua de Sinais atrapalha o aprendizado da 

Língua Portuguesa e das disciplinas curriculares. As participantes desse grupo informaram 

que tentam convencer sobre a contribuição da Libras para a aprendizagem e a interação do 

educando. Além disso, esclareceram que existem aqueles que buscam corrigir a ‘deficiência’ 

por meio de próteses auditivas e/ou implantes cocleares. Contudo, salientaram que, mesmo 

com o uso desses aparelhos, alguns discentes ainda demonstram dificuldade para assimilar os 

conteúdos ensinados na escola.   
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As participantes realçaram ainda que a diferença terminológica entre ‘deficiência 

auditiva’ e ‘surdo’ tem causado confusões, pois algumas delas não conseguiam identificar se 

de fato havia alguma distinção entre esses termos. Para esclarecer sobre esta questão, 

consultamos novamente o Decreto 5.626/2005: 

 

 

[...] considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e 

interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua 

cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

Parágrafo único.  Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou 

total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 

frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. (negrito nosso) (BRASIL, 

Decreto nº 5.626/2005). 

 

 

Tivemos a oportunidade de entender, durante as nossas discussões e análise do 

referido dispositivo legal que, para o aluno receber o atendimento do intérprete em sala de 

aula, a família precisa providenciar junto ao médico o laudo que ateste a ‘deficiência auditiva’ 

do aluno com diagnóstico de surdez leve, moderada, profunda ou severa, sendo esta uma 

terminologia médica. O uso do termo ‘pessoa surda’ serve para aquelas que têm a perda 

auditiva e se manifestam por meio das experiências visuais, sendo a Libras uma delas.  

Sobre a pergunta referente à importância do ensino de Língua Brasileira de Sinais, 

todas as participantes compreendem que o aprendizado dela seja significativo para o 

desenvolvimento e a compreensão do surdo, sendo “fundamental”, como diz A4. Os 

significantes “natural” e “língua materna” foram novamente empregados para denominar a 

Libras: 

 

 
O ensino de libras é importante para o surdo, para a sua inclusão no meio do 

ouvinte, dessa forma o ensino de Libras é importante também ao ouvinte para 

interagir de forma natural com o surdo, dessa forma tanto o surdo quanto o ouvinte 

serão capazes de construir um campo vasto de conhecimento (B1, Questão 3 do 

Questionário nº 3). 
 

Por se tratar de sua língua materna, hoje oficialmente reconhecida, precisa ser 

dominada pelo aluno surdo (B2, Questão 3 do Questionário nº 3). 
 
A L1 com certeza a LIBRAS pois é sua língua natural e é dessa forma que irá se 

comunicar de forma organizada (negrito nosso) (B3, Questão 3 do Questionário nº 

3). 

 

 

Para a professora bilíngue, A1, o ensino de Libras não deve ser ensinado por meio de 

sinais e palavras isoladas que não estejam imersos em um contexto. Notadamente, quando a 

participante defende as aulas de Língua de Sinais que ofereçam situação contextualizada 
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‘denuncia’ o que repetidas vezes foi informado nos encontros sobre o uso de sinais 

fragmentados, sem que estivessem inseridos em uma conjuntura. Acredita que, pelo ensino 

dialógico, o aluno estará aprendendo de forma “natural”: 

 

 

A Libras tem que ser desenvolvida de forma natural, dialogicamente, sem ser um 

ensino artificial em que o vocabulário é passado desconectado de um contexto. Ao 

oferecer situações contextualizadas, em que a língua é proposta de forma discursiva 

oportunizando o pensar sobre a sua organização e estrutura, isso proporcionará o 

desenvolvimento do pensamento e de ideias, significando tudo a sua volta. Dessa 

forma o aluno poderá aprender de forma natural também uma segunda língua, aqui 

no caso, a Língua portuguesa escrita (A1, Questão 3 do Questionário nº 3). 

 

 

No tocante à questão relativa à importância da Língua Portuguesa a partir de sua 

estrutura normativa, muito se ouviu sobre as dificuldades que os discentes com surdez têm 

para o registro nas disciplinas curriculares. Em diversos momentos dizíamos que a causa 

principal para a resistência em aceder à escrita era por serem desprovidos de audição. Ainda 

sobre o Português escrito, as integrantes A3 e B2 compreendem que o seu ensino sem 

simplificações ou facilitações possibilitará que o surdo se torne letrado, escrevendo nesta 

língua:  

 
 

Dessa forma o surdo tem a oportunidade de tomar contato com a língua (português 

escrito) sem simplificações, aumentando assim as possibilidades de se tornar um 

indivíduo letrado na língua em questão (A3, Questão 4 do Questionário nº 3). 
 
As estruturas da gramática normativa se justificam no fato de que o surdo fará uso 

da Língua Portuguesa de forma escrita. E nesta modalidade, as normas ainda são 

muito exigidas (B2, Questão 4 do Questionário nº 3). 

  

 

Neste sentido, a resposta de A1 revela que o ensino de português também deve ser 

ensinado por meio de contextos reais e significativos. Demonstra que a gramática pode ser 

apresentada desde que não seja isolada e fragmentada como acontece, mas inserida por meio 

dos gêneros textuais:  

 
 

Fazer o aluno pensar na organização do português escrito mediante a organização de 

sua primeira língua, confrontando ambas e através de modelos existentes que cerca o 

aluno, tipologias e gêneros textuais, estruturas organizacionais dentro de contextos 

reais e significativos, para aí sim poder mostrar a gramática normativa da Língua 

Portuguesa escrita (A1, Questão nº 4, Questionário nº3). 

 

 

Para as participantes A2, A4, B1 e B2 a Língua Portuguesa é indispensável por se 

tratar da língua oficial do país, mas também por ser um instrumento de poder. Isso pôde ser 

constatado nas discussões do GT quando as professoras afirmam que muitos surdos buscam 
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os centros de Atendimento Educacional Especializados (A.E.E) por não saberem escrever. 

Eles sentem necessidade de circular na sociedade sem que intérpretes ou outras pessoas 

precisem acompanhá-los no cotidiano, conquistando a autonomia. 

Além das questões referentes à língua e à linguagem, o ensino bilíngue e a atuação dos 

profissionais foram discutidos e problematizados conforme apresentado no próximo tópico. 

 

 

1.3 Os Profissionais que ensinam Libras e Português escrito na Educação Básica 

Bilíngue 

 

 

Nesta pesquisa pude constatar que parte dos profissionais que atuam com os alunos 

surdos, sejam intérpretes ou professores de Libras, não está satisfeita com a presença desses 

discentes na escola regular. Esse ponto de vista vem ao encontro da urgência em garantir um 

ensino de qualidade que seja ministrado na primeira língua (Língua Brasileira de Sinais), em 

razão de que, conforme as narrativas das participantes, nas escolas comuns os surdos dispõem 

dos intérpretes, mas grande parte dos professores regentes deixa a cargo desses profissionais a 

função de ensinar os alunos. No intuito de compreender esta questão, busquei respostas para a 

pergunta referente ao que entendiam por educação escolar bilíngue e também discutimos 

sobre os profissionais que ensinariam nessa perspectiva nas escolas de educação básica.  

De acordo com as integrantes do GT, o ensino bilíngue deve ser ministrado nas duas 

línguas de instrução: Libras e Português escrito. Demonstraram concordar que o aprendizado 

em primeira e segunda línguas (L1 e L2) pode auxiliar o surdo na sua interação, sendo um 

modelo fundamental para o desenvolvimento da autonomia do aluno ao conhecer os 

conteúdos curriculares: 

 

 

Educação bilíngue para surdos é a educação por meio de duas línguas Libras e 

Língua Portuguesa escrita, e elas serão as línguas de interação e comunicação (A2, 

questão 2 do questionário nº 3). 

 

Espaço bilíngue, proficiência, pedagogia visual (A4, questão 2 do questionário nº 3). 
 
Uma educação que reconhece a língua de sinais como língua materna e a língua 

portuguesa como 2ª língua. Ou seja, o surdo recebe os conhecimentos por meio da 

língua de sinais e escreve materializando o que aprende em Língua Portuguesa (B1, 

questão 2 do questionário nº 3). 

 
Trabalhar com estas duas línguas caracteriza-se como bilinguismo (B2, questão 2 do 

questionário nº 3). 
 
Fundamental. É a sua libertação, pois, pelo domínio de uma língua abre-se as portas 

para os demais desenvolvimentos (B3, questão 2 do questionário nº 3). 
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Entendo como educação escolar bilíngue para surdo é inserir a L1 e L2 ao mesmo 

tempo nas etapas escolares, pois, se a criança começar esse processo o mais cedo 

possível sua formação será mais ampla (B4, questão 2 do questionário nº 3). 
 
Educação escolar bilíngue é o ensino ministrado em duas línguas, nesse caso, Libras 

e Língua Portuguesa (B5, questão 2 do questionário  nº 3). 

 

 

As participantes A1 e A3 entendem que as aulas ministradas em Libras serão a base 

para o aprendizado e deve ser inserida no currículo, bem como o ensino de Língua Portuguesa 

em sua modalidade escrita. No entanto, parecem discordar quanto ao modo de trabalhar as 

duas línguas. A1 defende que sejam oferecidas em momentos distintos e A3 acredita que 

devam ser introduzidas paralelamente, como pontuado a seguir: 

 

 

Seria uma educação pautada na Língua de Sinais e tendo ela como base para todo o 

desenvolvimento das aulas e atividades, podendo inclusive as aulas serem 

ministradas em Libras. Língua Portuguesa escrita como segunda língua, sendo 

oferecida em momentos distintos (A1, questão 2 do questionário nº 3). 
 

Entendo que nesse caso específico, a Libras e a Língua portuguesa deveriam ser 

línguas presentes no ambiente escolar e meio pelo qual os alunos possam interagir. 

Havendo assim em seu currículo o ensino de Libras e o ensino da Língua Portuguesa 

em sua modalidade escrita. Havendo também a necessidade de todos os 

profissionais das unidades escolares dominarem as duas línguas. Entendo que a 

educação bilíngue deve ser paralela, caminhar junto, tanto a de sinais como a regular 

(A3, questão 2 do questionário nº 3). 
 

 

Para as respostas relacionadas à pergunta - quem deve ser o profissional responsável 

pela educação escolar bilíngue do surdo na escola de ensino regular? – as participantes A3, 

B1, B4 e B5 entendiam que o professor deveria ter preparo e capacitação dada à importância 

do desenvolvimento do aluno surdo na escola, além de ter domínio das duas línguas, para 

avaliar e ensinar igualmente seus alunos: 

 

 

Este profissional deve ser um profissional bilíngue que domine as duas línguas 

envolvidas no processo de ensino e aprendizagem do sujeito surdo (Libras e Língua 

Portuguesa), visto que serão estes os profissionais que terão de lidar diretamente 

com o aluno surdo em formação, tornando-se muitas vezes um exemplo a ser 

seguido (A3, Questão 6 do questionário 3). 

 

O profissional responsável deverá ser o professor preparado para tal, preparado e 

capacitado com experiência na área, com horas, habilidades e capacidades 

comprovadas devido a importância do desenvolvimento do aluno surdo na escola 

regular (B1, Questão 6 do questionário 3). 
 
O profissional responsável pela educação bilíngue do surdo deve ser o professor 

regente, com a formação adequada para ministrar essas aulas com qualidade (B4, 

Questão 6 do questionário 3). 
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Professora regente de sala e esta deve ser capacitada para isso. Ter domínio das duas 

línguas para avaliar e ensinar igualmente seus alunos (B5, Questão 6 do questionário 

3). 
 

 

A esse respeito, A4, B2 e B3 entendem que a educação bilíngue é um dever de todos 

os profissionais que atuam nas instituições escolares. Acreditam que, somente assim, o ensino 

bilíngue se consolidará: 

 

 

O surdo e o ouvinte  (A4, Questão 6 do questionário 3). 
 

Toda a comunidade escolar, todos os professores, funcionários da escola. Se toda 

comunidade escolar se sentir responsável, se empenhará em aprender Libras e 

utilizá-la no contexto escolar. Assim, o bilinguismo se consolidará   (B2, Questão 6 

do questionário 3). 
 

A educação Bilíngue em uma instituição deve ser entendida como uma 

responsabilidade de todos, pois todos estão envolvidos no processo educacional dos 

alunos, independentes de serem surdos ou não (B3, Questão 6 do questionário 3). 
 
 

A participante A1 argumenta que o professor surdo deveria ser referência para o 

“letramento visual” e “modelo identitário” acreditando que os alunos com surdez precisam 

dos seus pares adultos, falantes da Libras. Ou ainda, por professores ouvintes, mas que sejam 

proficientes na língua e participem da comunidade surda: 

 

 

Um professor surdo seria a melhor referência para o aluno que inicia seu processo 

de escolarização e letramento visual, além de possuir a Língua, ele se tornaria um 

modelo identitário para a criança. Ou ainda um ouvinte proficiente na língua que 

participe ativamente da comunidade surda (A1, Questão 6 do questionário 3). 
 
 

Com base nas diferentes formas de compreensão das participantes, problematizamos, 

mais uma vez, os dispositivos legais que tratam do direito e da garantia do acesso de pessoas 

surdas à educação. A Lei nº 13.146/2015, conhecida como “Estatuto da pessoa com 

deficiência”, em seu artigo 28, incumbe ao poder público o dever de assegurar, criar, 

desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar “a oferta de educação bilíngue, 

em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda 

língua, em escolas e classes bilíngues5 e em escolas inclusivas” (BRASIL, Lei 13.146/2015). 

Com relação a esse direito, as respostas das integrantes do GT dialogam com o que a referida 

legislação prescreve sobre a inclusão das duas línguas para o aprendizado dos conteúdos 

curriculares. Porém, é recorrente as confusões quando se trata de prática pedagógica e dos 

profissionais que devem atuar com os alunos surdos.  

                                                 
5      Em seu artigo 22, o Decreto define por escolas e classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a 

modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o 

processo educativo. 
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Em conformidade com o que a maioria das professoras participantes defendeu durante 

o GT, o referido ato deliberativo garante, em seu artigo 22, que a escolarização de alunos 

surdos ou com deficiência auditiva aconteça por meio da organização “de escolas e classes de 

educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental” (negrito nosso).  Diferentemente 

do que garante a legislação, na instituição de educação infantil na qual a integrante B5 atuava 

como secretária escolar, por exemplo, a docente regente não possuía conhecimento em Libras, 

e mesmo após inúmeros ofícios solicitando a presença do profissional que tivesse a aptidão e 

domínio nessa língua, a Secretaria de Educação enviou para a escola uma professora de apoio 

que também não tinha fluência para o ensino da Língua de Sinais e estava desempenhando o 

papel de ‘cuidadora’.  

Pudemos entender que inúmeros são os casos de instituições que não têm a presença 

do professor bilíngue ou, ao menos, do professor fluente em Libras com formação em nível 

médio. Esta última opção é direcionada para as cidades que ainda não possuem licenciados 

em pedagogia ou Curso Normal superior bilíngues. A legislação prevê que o ensino de sinais 

nas modalidades de Educação Infantil e Fundamental possa ser ministrado por instrutores de 

Língua Brasileira de Sinais. Estes devem ter o nível médio com formação em educação 

profissional ou continuada promovida por instituições superiores credenciadas por secretarias 

de educação ou por órgãos representativos das comunidades surdas, além de serem 

habilitados em exame de proficiência para a função docente:  
 

 

Art. 5o  A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou 

curso normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenham 

constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue. 

§ 1o  Admite-se como formação mínima de docentes para o ensino de Libras na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a formação ofertada em 

nível médio na modalidade normal, que viabilizar a formação bilíngue, referida 

no caput (BRASIL, Decreto nº5.626/2005). 
 

 

Com relação aos anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Educação 

Profissional as orientações são diferentes, pois o referido decreto, em seu artigo 22 e inciso II, 

permite que a inclusão se realize em “escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de 

ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes”. Para estas etapas da escolarização, contrariamente 

ao que as participantes do GT e eu pensávamos, a lei não obriga que os professores das áreas 

do conhecimento sejam ‘fluentes’ em Libras, mas determina que os docentes estejam cientes 

da singularidade linguística dos alunos surdos e da presença dos intérpretes de Libras/ 

Português. Muitas também eram as afirmações de que o professor ou instrutor de Libras 
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deveria ser o adulto surdo. Vimos que a Legislação garante às pessoas com surdez a 

prioridade para ingressar nos cursos de formação para professores, intérpretes e instrutores de 

Língua Brasileira de Sinais. Entretanto, o Decreto não especifica que os docentes de Libras 

devam ser surdos ou ouvintes. Conforme expõe em seu artigo 14, para garantir o acesso às 

atividades e conteúdos curriculares as instituições federais devem: 

 

 

III - prover as escolas com: 

a) professor de Libras ou instrutor de Libras; 

b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa; 

c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas 

surdas; e 

d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade 

linguística manifestada pelos alunos surdos; (negrito nosso) (BRASIL, Decreto 

nº5.626/2005) 

 

 

Ao assegurar que as escolas sejam providas por esses profissionais, a legislação parece 

direcionar a presença do professor de Libras por meio do trabalho em Atendimento 

Educacional Especializado (A.E.E.), conforme o artigo 14, inciso IV, com vistas a “garantir o 

atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, desde a educação 

infantil, nas salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao da 

escolarização”. Nos relatos de experiências em que as participantes atuavam em escolas dos 

municípios de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e Nerópolis e em outras 

escolas do Estado de Goiás essa informação foi confirmada. 

O trabalho pedagógico com o surdo acontece de diferentes maneiras e depende da 

estrutura organizada pela rede de ensino. Pelas narrativas das participantes que atuavam nas 

Redes Municipal de Goiânia e Estadual de Goiás, os alunos diagnosticados com laudos 

médicos que atestam a deficiência auditiva recebem o profissional intérprete nas instituições 

em que estão matriculados. Nas duas redes há a oferta do ensino de Libras em centros de 

Atendimentos6 Educacionais Especializados (A.E.E.) ou em salas de recursos multifuncionais 

nas escolas comuns. Os discentes com surdez têm a opção de frequentarem esses locais uma 

vez por semana e no contraturno escolar, bem como receberem suporte para aprender a Libras 

como primeira língua (L1), ministrada por professores surdos, e o Português como segunda 

língua (L2). A escola especial na perspectiva da educação inclusiva, instituída pelo Governo 

                                                 
6 A Resolução CNE/CEB nº04/2010 instituiu que as redes de ensino devam matricular os estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação nas classes comuns do 

ensino regular, bem como no Atendimento Educacional Especializado (A.E.E.). Este funciona como 

complementação ou suplementação à escolarização e deve ser frequentado pelos educandos no contraturno 

escolar, e ofertado em salas de recursos multifuncionais ou centros de A.E.E (Escolas Especiais na perspectiva 

da educação inclusiva). 

http://diversa.org.br/educacao-inclusiva/por-onde-comecar/marcos-legais/politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-inclusiva/
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Estadual, recebe alunos que vêm de cidades do interior de Goiás e, nelas, o trabalho de A.E.E. 

é desenvolvido em conjunto: o professor de Língua Portuguesa e o professor de Libras.  

Nas escolas regulares, esse elo entre o intérprete, o professor regente e o professor de 

Libras (A.E.E.) ainda não vem acontecendo da forma esperada. De acordo com a 

compreensão de A2 deveria existir “uma parceria entre professor e intérprete de Libras, pois 

ainda não se tem profissionais em todas as áreas (disciplinas) bilíngues”. Conforme 

ponderaram as demais integrantes do GT, nos poucos casos, quando existe a mediação e o 

planejamento em conjunto, percebem a aprendizagem do educando surdo que se envolve com 

maior interesse nas aulas e se relaciona com os colegas ouvintes. Sobre os 

tradutores/intérpretes de Libras e Língua Portuguesa o Decreto assim define:  

 

 

Art. 23.  As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem 

proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - 

Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como 

equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e 

à educação (negrito nosso) (BRASIL, Decreto nº5. 626/2005). 

 

 

 No decorrer das discussões as participantes informaram que o professor regente 

transfere para o intérprete a função de elaborar e aplicar as atividades ao surdo. Notamos que 

essa situação é contestada pelo Decreto nº 5. 626/2005.  A esse respeito vimos pelo estudo da 

referida legislação o estabelecimento da distinção entre as funções do intérprete e do 

professor de educação básica, mesmo que bilíngue – Libras/ Português.  

 

 

§ 2o  O professor da educação básica, bilíngue, aprovado em exame de proficiência 

em tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, pode exercer a função de 

tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, cuja função é distinta da função 

de professor docente (BRASIL, Decreto nº5.626/2005) 

 

 

  Algumas integrantes do GT acreditam que educação escolar bilíngue se consolidará 

quando todos os profissionais se envolverem. O Decreto não prevê obrigatoriedade, mas 

orienta em seu parágrafo 1º do artigo 14 “que o uso e a difusão de Libras entre professores, 

alunos, funcionários, direção da escola e familiares devem ser garantidos pelas instituições 

federais, inclusive por meio da oferta de cursos” (BRASIL, Decreto nº5.626/2005).  

Com base nessas questões colocadas por mim e as respostas dadas pelas participantes, 

apresento as problematizações referentes aos conceitos de sujeito e linguagem pela 

psicanálise Freudiana e Lacaniana e pelo dialogismo de Bakhtin no segundo capítulo. 
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No primeiro dia que fez uso do aparelho auditivo, 

notou sons que não conseguia decifrar. Ficou 

perplexa quando sua mãe lhe disse que aquele 

estranho barulho vinha da panela de pressão. 

Noutro momento, percebeu algo que fazia outro 

som desconhecido e começou a rir quando 

percebeu que era do pacote no qual pegava suas 

bolachas. E, dessa forma, se seguiu a descoberta 

de outros, e outros e outros ruídos. Pensou que 

por esta situação nasceria uma nova pessoa, a 

que seria ouvinte. Mas não foi isso que 

aconteceu, ela se descobria como surda.   
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CAPÍTULO II 

SUJEITO E LINGUAGEM 
 

 

Neste capítulo apresento as problematizações levantadas com base nas concepções de 

sujeito e de linguagem, tanto da psicanálise freudiana/lacaniana quanto do dialogismo 

bakhtiniano. Trataremos também do percurso teórico que possibilitou a desconstrução de 

minha percepção acerca de quem é o sujeito que, em função de sua deficiência auditiva, não 

aprende os conteúdos curriculares.  

Diante da compreensão e das narrativas das participantes sobre a realidade dos alunos 

com surdez apresentada no primeiro capítulo, elenco alguns pontos: a maioria desses 

discentes, quando iniciam sua escolarização, não acedeu ainda a uma língua social, mas 

interage com seus familiares por meio de ‘gestos caseiros’. Soma-se a esse fator que o ensino 

bilíngue para surdos ainda esbarra em questões pedagógicas nas instituições escolares. Pelo 

olhar das integrantes do GT, esse empecilho está relacionado com a não capacitação dos 

professores regentes, com a falta de materiais didáticos e com a não colaboração entre os 

docentes e o intérprete escolar.  

No capítulo anterior, parte das narrativas demonstrou nossa necessidade para entender 

como os profissionais responsáveis atuariam com os surdos nas escolas regulares. Tais 

discussões revelaram-me que, antes de compreender sobre questões metodológicas, devería 

perceber sobre quem é o sujeito que está nas escolas. Cabe registrar que, neste estudo, o foco 

recai no sujeito constituído na e pela linguagem. 

 

 

2.1 Língua materna: matriz simbólica do sujeito na linguagem  

 

 

Por mais que tivesse aprofundado em pesquisas acerca da educação de surdos, uma 

lacuna com relação à prática bilíngue em Libras/Português escrito ainda se mantinha. Devido 

aos estudos e discussões que vinha desenvolvendo com o grupo, a nossa crença de que as 

metodologias fossem garantia para assegurar a inclusão e a aprendizagem desses alunos não 

se sustentava. Percebi, por meio dos textos lidos e apresentados na disciplina Fundamentos 

Teórico-Metodológicos do Ensino de Línguas na Perspectiva da Psicanálise, que era 

irrelevante preparar estratégias didático-pedagógicas sem primeiro compreender as noções de 

língua materna e de idioma, segundo os critérios que havia estudado sobre sujeito e 

linguagem.  
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Os textos relacionados ao ‘inconsciente’ serviram para esclarecer de qual ‘sujeito’ 

falávamos, quando nos referíamos ao ‘aluno surdo’ nas escolas. As formulações relacionadas 

à ‘constituição subjetiva’, enunciadas por Lacan quando discute a questão de o ‘inconsciente 

ser estruturado pela linguagem’ colocavam em evidência que a pergunta ‘Qual é a língua 

materna do surdo, o Português, a Libras ou os gestos?’ não se sustentava, ao menos no campo 

psicanalítico. Não se tratava de definir simplesmente ‘qual’ língua (idioma) ele aprende 

primeiro ou recebe de seus pais ou da comunidade onde vive, mas ‘que’ língua (estrutura) faz 

com que ele saia da condição de ‘puro corpo’ e ascenda ao ‘status de sujeito’, um ‘ser de 

linguagem’, instância que opera um corte que faz advir o sujeito, instaurando o acesso ao 

simbólico (LEITE, 2000).  

Nesse sentido, em nossos estudos do GT relacionávamos a língua materna ao idioma, 

àquele adotado por uma cultura (comunidade) para o distinguir de outros, denominados 

estrangeiros ou segunda língua. É o que explica Julieta Jerusalinsky (2004, p.209), em seu 

texto Prosódia e enunciação na clínica com bebês, quando a entonação diz mais do que queria 

dizer: “materna é a língua compartilhada por uma cultura na qual o infante é criado, em 

contraposição às demais línguas que, a partir daí, ficarão situadas como estrangeiras”. De 

acordo com essa autora é importante atentar para os equívocos que podem ocorrer quando é 

feita uma interlocução entre a linguística, cujo objeto é a língua como sistema gramatical 

(lexical, semântico, fonético, fonológico, morfológico e sintático) e a psicanálise que trata da 

função simbólica, estruturante, da linguagem na constituição do sujeito. 

De forma semelhante, quando as professoras integrantes do GT respondem que a 

língua materna é transmitida pela família, o sentido a que se referem não é o mesmo dado 

pela psicanálise. Sendo assim, o sujeito que realçamos nesta investigação é constituído no 

campo do Outro, a partir do investimento que a família faz desde antes de seu nascimento. 

Nessa acepção, a língua materna “é tomada no campo do Outro, instância que, anterior e 

exterior ao sujeito, o determina como tal” (CHEMAMA, 1995, p.156). Dito de outra forma: 

esse sujeito não é o indivíduo e nem a pessoa, mas uma ordem simbólica, um sujeito vir-a-ser, 

que se constitui pela articulação do bebê com os significantes oferecidos pela mãe ou daquele 

que representa essa posição, sendo a função materna primordial para sua subjetivação.  

Para melhor compreender como se estabelece essa relação com o Outro, procurarei 

nomeá-lo de mãe para designar a função do cuidador do bebê, e de bebê aquele que está em 

constituição. De acordo com Elia (2010, p. 41), as marcas materiais e simbólicas introduzidas 

pela mãe (Outro materno) provocarão, no corpo do bebê, um “ato de resposta que se chama 

de sujeito”. O autor explica que, antes do nascimento, existem demandas e desejos dirigidos 
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ao bebê; isso pode ocorrer no momento da gestação, ao conversar com o bebê no ventre da 

mãe, na escolha do nome que talvez venha a se dar por um sonho desde o período da infância 

da mãe. Assim sendo, desde antes do nascimento da criança há a incidência do simbólico na 

constituição psíquica do infans. 

 

 

Para a psicanálise, portanto, o sujeito só pode se constituir em um ser que, 

pertencente à espécie humana, tem a vicissitude obrigatória e não eventual de entrar 

em uma ordem social a partir da família ou de seus substitutos sociais e jurídicos 

(instituições sociais destinadas ao acolhimento de crianças sem família, orfanatos 

etc.). Sem isso ele não só não se tornará humano (a espécie humana, em termos 

filogenéticos, não basta para fazer de um ser nela produzido um ser humano, 

argumento que dá sentido à palavra humanização) como tampouco se manterá vivo: 

sem a ordem familiar e social, o ser da espécie humana morrerá (ELIA, 2010, p. 39) 

(Grifos do autor). 
 

 

Também na obra Corpo e sexualidade (ELIA, 1995, p. 23), há a afirmação de que “O 

sujeito, para Freud, é assujeitado às leis do inconsciente, que Lacan veio a formular em 

termos de linguagem”. O que significa dizer que o Outro não tem a ver com o semelhante, 

mas trata-se de uma instância, ou seja, o aparelho psíquico é aparelho de linguagem que se 

constitui na relação com outro aparelho de linguagem. Garcia-Roza (2008, p.43) afirma em 

sua obra, Introdução à metapsicologia freudiana, que “[...] o aparelho psíquico não é em-si, é 

para-outro, e é nessa relação ao outro que se constitui a consciência-de-si” (grifos do autor). 

Ou ainda. 

 

 

Esse efeito de sujeito não é algo que resulte do aparelho de linguagem considerado 

isoladamente ou como manifestação de sua natureza essencial. Freud deixa claro, 

em várias passagens do seu texto, que o aparelho de linguagem (assim como o que 

futuramente ele denominará aparelho psíquico) não está pronto no ato do 

nascimento do indivíduo humano, mas que é algo que se constrói, ‘peça por peça’ 

pela aprendizagem. Essa construção não se faz por sua vez, sem uma relação com o 

outro, não propriamente numa relação com o mundo, mas numa relação com um 

outro aparelho de linguagem. Diferentemente de um ‘aparelho perceptivo’, que nos 

colocaria frente a coisas a serem percebidas, o aparelho de linguagem nos coloca em 

presença de outro aparelho de linguagem que nos introduz no registro da troca 

simbólica (GARCIA-ROZA, 1991, p. 40) (grifos do autor). 

 

 

Segundo Lacan (1998), as formações inconscientes se apresentam regidas pelas leis da 

linguagem, chamadas de relações de combinação e de associação por Saussure (1995) ou de 

condensação e de deslocamento conforme Freud (2006). Sob o olhar de Chemana (1995) 

esses mecanismos referidos à estruturação do inconsciente também são apresentados por 

Lacan como metáfora e metonímia sendo os dois polos fundamentais da linguagem. 

Retomando Freud (2007), operações que estruturam o aparelho de linguagem são aquelas 
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demonstradas por Saussure: as associações e combinações. Elas são responsáveis pela 

estruturação do aparelho de linguagem ao articular os diversos elementos, acústicos, 

cenestésicos e visuais, para formar uma representação-palavra, não sendo concebidos 

isoladamente. Em virtude disso, na representação-objeto o que se vai representar não é o 

objeto, mas diferentes cadeias associativas e combinatórias constituídas dele: 

 

 

Uma palavra, contudo, adquire seu significado ligando-se a uma ‘apresentação do 

objeto’, pelo menos se nos restringirmos a uma consideração de substantivos. A 

própria apresentação do objeto é, mais uma vez, um complexo de associações 

formado por uma grande variedade de apresentações visuais, acústicas, táteis, 

cenestésicas e outras. A filosofia nos diz que uma apresentação do objeto consiste 

simplesmente nisso - que a aparência de haver uma ‘coisa’ de cujos vários 

‘atributos’ essas impressões dos sentidos dão testemunho, deve-se meramente ao 

fato de que, ao enumerarmos as impressões sensoriais que recebemos de um objeto, 

pressupomos a possibilidade de haver grande número de outras impressões na 

mesma cadeia de associações (FREUD, 2007, p. 128, Grifos do autor).  

 

 

Logo, o que temos em nossas impressões relacionadas a um objeto não é o objeto, mas 

sua representação e as diversas associações e combinações que estabelecemos para engendrá-

las. Composto por sistemas, o aparelho de linguagem processa as percepções diferentemente 

ao mudar de uma instância para outra. O referido autor ilustra esse funcionamento por meio 

dos sonhos, atos falhos, chistes e sintomas. 

Em A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud (1998, p. 515), Lacan 

apresenta o eixo sintagmático de combinação/deslocamento como o “transporte da 

significação que a metonímia demonstra”, apoiando-se na conexão de palavra em palavra, e o 

eixo paradigmático de seleção/condensação enquanto “estrutura de superposição dos 

significantes” quando surge entre dois significantes, em que um substitui o outro: “Uma 

palavra por outra, eis a fórmula da metáfora” (1966 [1998], p. 510). Essas noções foram 

usadas para evidenciar como a incompatibilidade do sujeito com um dos eixos, seja 

paradigmático ou sintagmático, pode interferir ou não no discurso. Desse modo, tanto o 

deslizamento metonímico quanto a condensação metafórica são condições para que a 

linguagem funcione. O aparelho psíquico se estrutura regido pelas mesmas leis da linguagem 

e nisso pode se entender o aforismo de Lacan: “o inconsciente é estruturado como uma 

linguagem” (1964 [1988], p.25, seminário 11). 

A criança surda ou ouvinte é constituída na e pela linguagem. Mas, durante nossos 

estudos e reflexões no GT, supúnhamos que a maioria dos alunos com surdez que chegava à 

escola e não dominava a Libras, tampouco o Português escrito, não estava (em nosso 

entendimento) inserida em nenhuma língua dita materna. Pelos conceitos de sujeito e de 
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linguagem da psicanálise percebi que, embora eles não tenham desenvolvido uma língua de 

interação social, seja ela oral ou em sinais, há sempre uma língua materna para o sujeito. 

Como dito anteriormente, pude depreender que a língua materna não é a língua falada pela 

mãe, nem a língua que cada sujeito aprendeu a falar7. A língua materna tem mais a ver com o 

inconsciente, ligação com o corte que faz advir o sujeito (LEITE, 2000, p.44), ou ainda, a 

língua singular da estruturação simbólica. Mas para que o psiquismo se estruture, o sujeito 

precisa das relações parentais, do investimento do Outro nos dizeres de Maria Cristina Solé 

em sua publicação - No princípio era a voz da mãe (2004): 

 

 

[...] a linguagem preexiste ao sujeito, e disso se conclui que a língua, através da qual 

a linguagem se transmite, está lá antes dele. É a via que os humanos utilizam para 

organizar o simbólico, isto é, para lhe dar corpo; e é nessa linguagem que se 

estrutura o inconsciente materno, portanto, mesmo antes de o bebê ouvir, falar ou 

não, a linguagem já esteve presente e é transmitida ao bebê por essa inserção 

materna (SOLÉ, 2004, p. 268/269). 
 

 

O discurso da mãe, seja ele por sons, por sinais ou por toques, força a entrada da 

criança na linguagem. A fala, os gestos, a escrita são efeitos do funcionamento linguístico-

discursivo, mas não são os únicos, conforme diz Viviane Veras em seu texto A Criação do 

Sujeito na Textura dos Gestos: 

 

 
[...] a fala da mãe (sons ou sinais) força a entrada da criança na linguagem, e a voz 

ou os gestos dessa criança, puro fluxo de sons, balbucios, olhares, amontoado de 

gestos, perdem-se como voz e como gesto para se tornarem parte da língua. A mãe 

vai trazendo para o campo da linguagem os gestos e sons produzidos pela criança 

(VERAS, 1999, p. 24).  
 

 

 Nesse sentido, os ‘gestos’ como manifestação do inconsciente estruturado na 

linguagem não são adquiridos sem a predisposição a alcançar o significante, como disse 

Lacan em uma conferência sobre sintoma. Para mim, tal como ele apresenta, quando os 

surdos usam as mãos para se manifestarem isto demonstra que ‘têm língua’, pois, do 

contrário, se ‘não tivessem’ língua, não poderiam aceder a um sistema de signos para 

interagir:  

 

 

[...] A estrutura verbal é completamente específica, e temos um testemunho no fato 

de que, a quem chamamos de surdos são capazes de fazer um tipo de gesto que não 

                                                 
7
Neste trabalho entendo o ato de fala como ato de discurso e não de material sonoro apenas. Os surdos que se 

manifestam pela Língua de Sinais falam por meio dela.  
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é de nenhum modo, o gesto expressivo como tal. O caso de surdos é a demonstração 

que existe uma predisposição à língua, [...]. A língua com os dedos não é concebida 

sem uma predisposição a adquirir o significante [...] (tradução minha do espanhol) 

(LACAN, 1985, p. 32). 

 

 

Isto é, o sujeito se constitui na e pela linguagem, seja oral-auditiva ou gesto-visual, a 

partir do campo do Outro. Desse modo, ser ouvinte, ou não, não caracteriza impedimento para 

aceder a um funcionamento linguístico-discursivo, em virtude de que, na ausência da audição, 

os gestos também são a manifestações simbólicas mediante os significantes que vêm do 

campo do Outro. 

 

 

2.2  Idioma como manifestação simbólica do sujeito no social 

 

 

Neste tópico, as diferenças conceituais entre língua materna e idioma se desdobram 

para a análise de outras questões levantadas por mim e pelas participantes. Ao iniciar as 

problematizações neste capítulo, esclareci que as mencionadas definições sobre qual deveria 

ser o primeiro idioma para o surdo não se sustentavam no campo psicanalítico, por não 

termos considerado naquele momento a ordem simbólica, a de estrutura que faz com que o ser 

se constitua como sujeito.  

Se a Libras e o Português não são as línguas maternas do surdo e do ouvinte como 

acreditávamos, como podemos incluí-las nesse processo de estruturação subjetiva? Durante os 

encontros do GT, afirmávamos que os surdos não conseguiam aprender a escrever porque as 

duas línguas (sinais e orais) têm estruturas diferentes. Percebi dessa forma que nossos 

argumentos não se mantinham com base nas concepções de sujeito e de linguagem na 

psicanálise. Nessa concepção, todos os idiomas são manifestações do campo simbólico na 

sociedade e submetem os sujeitos a outra ordem que é a do sistema linguístico. Em outras 

palavras, “a língua é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo que, por si só, não 

pode nem criá-la e nem modificá-la” (SAUSSURE, 1995, p. 22). 

A Libras, idioma que utiliza sinais que contêm uma gramática é o meio pelo qual 

alguns sujeitos falam, se manifestam e dão corpo à linguagem. É o seu simbólico, justamente 

pela forma de utilizar, criar e elaborar o mundo usando significantes que não têm uma base 

sonora.  Para o sujeito (surdo ou não) que utiliza a Libras apenas a modalidade de língua 

varia: no lugar de oral-auditiva, a língua é gesto-visual, pois funciona regida pelas mesmas 

leis simbólicas que os outros idiomas. A modalidade gesto-visual é uma das condições para 

que o sujeito que utiliza a Libras manifeste o simbólico, vez que a inserção significante não se 
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dá apenas pela audição, sendo também o olhar e o toque vias de introdução a essa ordem 

simbólica, conforme esclarece Solé (2004, p.271):  

 

 

[...] ascender à linguagem não depende da possibilidade de ouvir a voz materna ou 

poder falar: um sujeito surdo é capaz de ascender à linguagem sem essas 

capacidades, mas sua via de inserção simbólica será o olhar e aquilo que ele tem de 

imaginário (SOLÉ, 2004, p. 271). 

 

 

Dessa maneira, nas respostas dadas ao questionário sobre a importância da Libras 

para o surdo, defendíamos que, ao ter acesso à língua de sinais, o campo linguístico dele se 

ampliaria e oportunizaria seu desenvolvimento com relação aos conteúdos escolares, mas 

também como condição de ser sujeito transformado pela linguagem, posicionando-se 

discursivamente. Este pensamento aproxima-se ao de Veras (1999), quando expõe que:  

 

 

a relação do sujeito com a língua é que vai fazer a diferença, daí também que a 

relação do surdo com a língua de sinais vai ser um fator determinante, talvez a única 

possibilidade de ele vir a assumir uma posição discursiva que não se reduza à mera 

reprodução, que permita interferir, modificar, produzir e criar o novo (VERAS, 

1999, p. 19). 
      
 

Minha compreensão não está equivocada se pensarmos que as línguas oferecem a 

materialidade significante para que o sujeito se constitua a partir do campo do Outro, pois 

Veras (1999, p.19) possibilita refletir que “a relação do surdo com a língua de sinais vai ser 

um fator determinante”. Nessa linha de observação, retorno às narrativas das participantes 

quando informam sobre a realidade dos seus alunos surdos na época em que os encontros do 

GT aconteciam: não dominavam nem Libras e nem o Português escrito.  

A esse respeito, encontrei sobre o aprendizado bilíngue para surdos, pelo Decreto 

5.626/2005, que a Libras deve ser aprendida como primeira língua (L1) e o Português escrito 

em segunda língua (L2). Porém, para os alunos com surdez que se manifestam por meio dos 

gestos caseiros, ao terem acesso às línguas sociais na escola, pela proposta elaborada neste 

trabalho e baseada no campo psicanalítico, elas são consideradas estrangeiras. A definição de 

Revuz (1998) aproxima-se do conceito em elaboração, explicitando principalmente que a 

língua materna e a língua estrangeira jamais serão da mesma ordem, definindo esta como 

 

 

[...] uma segunda língua, aprendida depois e tendo como referência uma primeira 

língua, aquela da primeira infância. Pode-se apreender uma língua estrangeira 

somente porque já se teve acesso a linguagem através de uma outra língua. Essa 

língua chamada "materna". Pode não ser a da mãe, a língua "estrangeira" pode ser 

familiar, mas elas não serão jamais da mesma ordem. (REVUZ, 1998, p. 215) 
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Assim, observei neste estudo teórico que a aprendizagem de um idioma traz 

manifestações implicadas pela língua materna e apresenta efeitos inconscientes como os 

lapsos, os esquecimentos e até resistência e negação para aceder a ela. Conforme a autora, 

essas reações são esclarecidas se for dada atenção à história que trazemos da língua mãe e que 

interferirá na abordagem da língua estrangeira com atitude diversificada e enigmática que não 

temos ideia de como será:  

 

 

[...] Toda tentativa para aprender uma outra língua vem perturbar, questionar, 

modificar aquilo que está inscrito em nós com as palavras dessa primeira língua. 

Muito antes de ser objeto de conhecimento, a língua é o material fundador de nosso 

psiquismo e de nossa vida relacional. Se não se escamoteia essa dimensão, é claro 

que não se pode conceber a língua como um simples "instrumento de comunicação". 

É justamente porque a língua não é em princípio, e nunca, só um "instrumento", que 

o encontro com uma língua estrangeira é tão problemático, e que ela suscita reações 

tão vivas, diversificadas e enigmáticas. Essas reações se esclarecem um pouco se for 

levado em consideração que o aprendiz em seu primeiro curso de língua, já traz 

consigo uma longa história com sua língua. Essa história interferirá sempre em sua 

maneira de abordar a língua estrangeira [...] (REVUZ, 1998, p. 217). 

 

 

Ainda neste sentido, de acordo com as noções de sujeito e linguagem que adotamos a 

língua estrangeira é defendida como organizadora da relação entre línguas e, por ser elemento 

de linguagem, não deve ser tomada como alheia, mas compreendida como leitura realizada 

pelo sujeito a partir de sua matriz simbólica. É o que diz Moraes (1999) em sua tese 

Estrangeira/materna: o que Freud fez da língua. 

 

 

[...] A concepção de sujeito que adotamos, nos permite tomar, na representação do 

Estranho, o elemento organizador, e não diferenciador, nessa relação 'entre' línguas. 

É através dessa representação que se dá a 'passagem' entre línguas. A inclusão do 

sujeito, nessa perspectiva, permite que o Estranho não as diferencie, mas que as 

coloque, como diz Freud, 'nas mesmas áreas', que as tome primeiramente enquanto 

elementos de linguagem, de maneira que se possa entender a Língua Estrangeira 

como uma leitura, que faz o sujeito, a partir da Língua Materna (MORAES, 1999, p. 

89). 
 

 

Outro ponto afirmado durante o GT consiste nas respostas ao questionário em que a 

Libras foi dada como a ‘língua natural’ dos surdos, da mesma forma como equivocadamente 

podemos pensar que o português é a ‘língua natural’ do ouvinte, no Brasil. Para a psicanálise 

essa ideia de naturalidade não se sustenta, haja vista que a entrada na língua social é algo 

complexo e da ordem da subjetivação, não se aplicando categorias e estágios para o processo 

de sua aquisição. De acordo com Yone Maria Rafaeli, no texto Um estrangeiro em sua casa 
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(2004), para aceder a Libras e ao Português, a criança surda ou ouvinte precisa se submeter ao 

funcionamento da língua por meio do Outro. A autora ressalta que toda língua é estrangeira se 

considerarmos que ela sempre vem do Outro: 

 

Podemos pensar que a língua materna remete diretamente ao lugar de objeto, lugar 

necessário para a constituição do sujeito investido narcisivamente. Momento em que 

se foi espelho de desejo. Sabemos assim da nossa submissão à língua, e 

consequentemente da nossa alienação constituinte ao Outro. Isso aponta para aquele 

que se fez estrangeiro em nós, e que põe em jogo todo o enigma do Sujeito. 

Qualquer língua será sempre estrangeira, se considerarmos que a língua que 

constitui um sujeito vem sempre do Outro (RAFAELI, 2004, p. 291/292). 
 

 

Nesses termos, depreendo desse entendimento que todos os idiomas são estrangeiros 

tendo em consideração a inscrição simbólica. Como dito anteriormente, diversas vezes 

mencionamos durante o GT que o acesso do surdo à Libras e do ouvinte ao Português era 

‘natural’. Ao se pensar dessa forma, talvez acreditasse que os sujeitos teriam entrada imediata 

ao sonoro ou ao gestual. Partindo desse raciocínio exclui-se a base simbólica que vai permitir 

as elaborações na/pela linguagem. Talvez esse pensamento prevaleça ao se acreditar que a 

Libras ou o Português inclui significantes presentes na língua materna. Por esse pensamento, 

nossa hipótese se apoia na constatação de que as línguas são extensões umas das outras e não 

estão protegidas de serem atravessadas, incorporadas ou prolongadas por significantes de 

outras línguas, isto é, estão sempre em construção (GASPARINI, 2010, p.228).  

Ainda sobre os significantes ‘natural e próprio’ apresentados pelas participantes, 

podemos completar as problematizações com outra questão apontada durante os estudos e 

discussões. Algumas integrantes da pesquisa indagaram a garantia no Decreto que obrigasse o 

aprendizado da Libras por parte do surdo, pois algumas famílias não aceitavam que os filhos 

surdos aprendessem por meio dos sinais, além de que alguns deles apresentaram resistência 

para aceder a ela. Ademais, existe também a dificuldade em aceder ao registro do Português 

escrito. Acreditava que o motivo fosse pelo fato de o surdo ser desprovido do aparelho 

sonoro. Entretanto, para se discursar em qualquer idioma é preciso submeter-se às suas regras 

gramaticais. Então, não há facilidade para quaisquer sujeitos acederem a uma língua, seja na 

escrita ou na oralidade/sinalização.  

A maioria das participantes respondeu no questionário que o Português escrito também 

é necessário para o surdo ao depreender que os cidadãos brasileiros ou estrangeiros circulam 

pelo país utilizando essa Língua oficial do Brasil. É importante realçar que, mesmo não tendo 

acesso à sonoridade desse idioma, o surdo estabelece um laço com ele por ser o suporte dos 

textos escritos que se encontram nos muros da cidade, nas fachadas de lojas, propagandas de 
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outdoors, marcas dos produtos, televisão, entre outros. E mesmo essa inserção aos 

significantes da língua portuguesa não é suficiente para que tanto o surdo quanto o ouvinte 

acedam a ela.  Nessa direção, Veras (1999) lembra que forçar a oralidade para os surdos é 

também acreditar que se tem a entrada direta ao som: 

 

Forçar a oralidade é mais ainda, é acreditar que a criança tem acesso direto ao 

material sonoro como vivido imediato, sem o suporte simbólico que vai permitir a 

interpretação, o reconhecimento, a "escuta". Sem a falta, que dá lugar à divisão, o 

indivíduo não se torna sujeito, assumindo seu lugar (VERAS, 1999, p. 26). 

 

 

Para algumas participantes, a Língua de Sinais deveria ser aprendida pelo surdo por 

ser a sua ‘própria identidade’. Esta compreensão não se manteve no caminho teórico 

percorrido por mim, pois, o termo ‘identidade surda’ pode apresentar significantes 

semelhantes (a exemplo da surdez, da luta pelo reconhecimento da Libras), mas a 

singularidade que cada sujeito traz indicará que cada um foi constituído diferentemente. 

Por meio dos conceitos teóricos discutidos neste capítulo, elaborarei algumas ideias 

sobre o que inicialmente problematizávamos no GT: ‘o sujeito que em função de sua 

deficiência auditiva não aprende os conteúdos disciplinares’. Isto me permitiu a 

desconstrução de afirmações que antes pertenciam ao modo como conseguia ver o aluno 

surdo e ouvinte presente nas escolas.   

Ainda em seu Seminário 3, sobre as psicoses, Lacan argumenta que, se os surdos 

“ficarem fascinados pelas lindas mãos de seu interlocutor, ele não registrará o discurso 

veiculado por essas mãos (1988, p. 158)”. Explica que, para nos tornar ‘falantes’ na língua 

social, afastamo-nos dos domínios acústicos e visuais para conceder sentidos aos sons ou aos 

gestos. Para completar essa mesma noção assim diz o autor:  

 

 

Todavia não podemos nos ater aí. Com efeito, o surdo-mudo8 embora registrando a 

sucessão que lhe é proposta, pode muito bem não compreender nada se a gente se 

dirige a ele numa língua que ele ignora. Como aquele que escuta o discurso numa 

língua estrangeira, terá visto perfeitamente a dita frase, mas será uma frase morta. A 

frase só se torna viva a partir do momento que ela apresenta uma significação 

(LACAN, 1988, p. 159). 

 

 

Nesses termos, quando compreendi tais conceitos, acreditei que nós, participantes do 

GT, poderíamos possibilitar condições para que os discentes, como sujeitos do inconsciente, 

                                                 
8 O termo surdo-mudo era expressão usada no período em que Lacan escreveu. Atualmente usa-se somente 

surdo, em virtude de que, o aparelho fonador (de voz) não é prejudicado em decorrência da surdez, sendo que a 

fala pode vir a ser desenvolvida. 
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acedessem aos idiomas de Libras e de Português escrito. Por meio dessas desconstruções me 

permiti reformular o problema de pesquisa. Não se tratava de compreender quais estratégias 

metodológicas condicionariam esse acesso às Línguas, mas como o sujeito se constitui e 

aprende.  

 

 

2.3 A linguagem como discurso 

 

 

Para pensar conjuntamente as possibilidades que condicionariam ao aluno surdo o 

acesso às línguas sociais, incluí nos estudos o conceito de dialogismo de Bakhtin, posto que 

percebia a dificuldade por parte das participantes de se inserirem nas concepções da 

psicanálise. Foram destacados nos encontros pontos da teoria bakhtiniana que dialogassem 

com o pensamento freudiano/lacaniano, mesmo indicando referenciais teóricos diferentes. 

Esta atitude demonstra, mais uma vez, a busca por noções teóricas que me ajudassem a 

atender a demanda das participantes na produção de materiais didático-pedagógicos que 

permitissem o avanço dos alunos surdos como sujeitos constituídos na linguagem.   

Nos encontros do GT, por diversas vezes, as intérpretes participantes denunciaram o 

caráter ‘assistencialista’ em que o aluno surdo estava inserido nas escolas de educação básica. 

Como apresentado no primeiro capítulo, essas profissionais produzem as atividades adaptadas 

que são aplicadas em sala de aula. Esses materiais tinham, muitas vezes, o intuito de ‘facilitar’ 

o acesso às palavras do português escrito e aos sinais da Libras, pois se acreditava que, sem a 

audição, os surdos não teriam condições de acompanhar as mesmas atividades das disciplinas 

curriculares que os colegas de classe realizavam.  

Essa realidade também se faz presente em algumas estratégias de ensino de línguas 

estrangeiras, como critica Christine Revuz (1998, p. 218) em sua publicação A língua 

estrangeira entre o desejo de outro lugar e o risco do exílio. Para ela, a ideia de que a criança 

deve se servir pouco a pouco da língua para aprender manifesta-se na maioria das 

metodologias do ensino de línguas que inicia com o uso das vocalizações e fonemas, depois 

com a junção desses fonemas para a formação das palavras que se tornarão frases, para então 

apresentar os enunciados mais complexos. A autora contradiz este pensamento quando 

argumenta que a criança já está imersa na linguagem, nas palavras, mesmo antes de articular 

qualquer som. Assim nos dirá:  
 

 

Essa perspectiva da ‘entrada na língua’ (que está na base da lógica da maior parte 

dos métodos de línguas) se interessa exclusivamente pela produção de linguagem da 

criança. Desse modo, ela negligencia o fato de que, muito antes de poder articular o 
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mínimo som, a criança se encontra já imersa dentro de um universo de palavras, e 

que essas palavras, mesmo que não as possa reproduzir, nem produzir outras a partir 

delas, não são para ela menos dotadas de significação (REVUZ, 1998, p. 218). 

 

 

Como apresentado no capítulo anterior, em resposta ao questionário sobre a 

importância do ensino de Libras e de português escrito, uma das participantes havia 

problematizado a necessidade de apresentar os conteúdos disciplinares por meio de ‘contextos 

reais e significativos’, em outras palavras, de forma discursiva. Esse pensamento segue o que 

o Decreto nº 5.626/2005 orienta em seu capítulo IV para o uso e difusão da Língua Brasileira 

de Sinais e da Língua Portuguesa em uma perspectiva dialógica. Isto se daria por meio de 

atividades ou complementação curricular (educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental) e como disciplinas curriculares (anos finais do ensino fundamental, no ensino 

médio e educação superior), assim sendo:  

 

 

Art. 15.  Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino de Libras 

e o ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para 

alunos surdos, devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional e 

instrumental, como: 

I - atividades ou complementação curricular específica na educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental; e 

II - áreas de conhecimento, como disciplinas curriculares, nos anos finais do ensino 

fundamental, no ensino médio e na educação superior (BRASIL, Decreto 

5.626/2005) (grifo nosso). 

 

 

Nesse cenário, os estudos empreendidos foram direcionados para as noções na 

perspectiva dialógica e permitiram a compreensão de que as palavras e/ou sinais, frases e 

orações, como unidades das línguas, dos idiomas não têm autoria primeira, única; não 

pertencem a alguém! E, na verdade, nelas cabe ‘qualquer ideologia, já que tudo é determinado 

por uma situação concreta da comunicação verbal. No entendimento de Bakhtin (1997, p. 

302), “aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque falamos por enunciados e 

não por orações isoladas e, menos ainda, é óbvio, por palavras isoladas)”.  O autor diz ainda 

que,   

 
 

[...] palavras da língua não são de ninguém, porém, ao mesmo tempo, só as ouvimos 

em forma de enunciados individuais, só as lemos em obras individuais, e elas 

possuem uma expressividade que deixou de ser apenas típica e tornou-se também 

individualizada (segundo o gênero a que pertence), em função do contexto 

individual, irreproduzível, do enunciado. As significações lexicográficas das 

palavras da língua garantem sua utilização comum e a compreensão mútua de todos 

os usuários da língua, mas a utilização da palavra na comunicação verbal ativa é 

sempre marcada pela individualidade e pelo contexto (BAKHTIN, 1997, p. 

312/313). 
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Sob o olhar de Bakhtin (1997), em nossos enunciados estão presentes as palavras dos 

outros que capturamos, reestruturamos e modificamos conforme nossas intenções discursivas 

e que exteriorizam um valor. Para esse autor,  

 

 

pode-se colocar que a palavra existe para o locutor sob três aspectos: como palavra 

neutra da língua e que não pertence a ninguém; como palavra do outro pertencente 

aos outros e que preenche o eco dos enunciados alheios; e, finalmente, como palavra 

minha, pois, na medida em que uso essa palavra numa determinada situação, com 

uma intenção discursiva, ela já se impregnou de minha expressividade [...]. Neste 

caso, a palavra expressa o juízo de valor de um homem individual (aquele cuja 

palavra serve de norma: o homem de ação, o escritor, o cientista, o pai, a mãe, o 

amigo, o mestre, etc.) e apresenta-se como um aglomerado de enunciados (itálico do 

autor) (BAKHTIN, 1997, p. 313). 

 

 

Baseado nestas noções, Bakhtin considera a importância da língua como um sistema 

de signos que se apresenta por meio de enunciados. Em seu texto Gêneros do discurso (1997) 

argumenta que toda a atividade humana tem relação com o uso da língua que “penetra na vida 

através dos enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados 

concretos que a vida penetra na língua” (BAKHTIN, 1997, p. 282). Assim, define o 

dialogismo como inerente à linguagem, pois os enunciados são constituídos de outros 

enunciados e projetam os efeitos de sentido assumidos por quem os enuncia. Sendo assim, os 

enunciados são respostas dialógicas a outros diálogos, por portarem efeitos de sentidos, 

significações, tais como julgamentos, emoções, paixões, que são endereçadas para alguém e, 

em suas construções discursivas, manifestam muito mais do que aparentam dizer. Com base 

nesta concepção, percebemos o ser humano em sua esfera singular e social que vai se 

constituir pela realidade em que está imerso, sendo um sujeito em construção, um vir-a-ser. 

Nesse caminho, a aposta é que a imersão em textos e nos discursos em Libras e 

Português proporcionem a entrada na ordem da língua, condicionando não somente o 

aprendizado dos idiomas, mas também permitindo o diálogo entre as diferentes áreas do 

conhecimento.  
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Aprender nunca foi tarefa fácil e simples, 

demora, aperfeiçoa, retira e põe. Ela fazia seus 

resumos copiando trechos dos livros e acreditava 

que assim seria fácil, enganaria a professora. 

Mas a mestre lhe pediu que narrasse sua versão 

da história e assim o fez. Ao concluir a tarefa, a 

docente com muita maestria lhe disse que o 

resumo se fazia da forma como ela havia 

contado. Pronto! Entendeu como se fazia aquele 

tipo de tarefa. Também pudera, tantas vezes foi 

ensinada, e naquele momento compreendeu! 
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CAPÍTULO III 

PRÁTICA BILÍNGUE COM SURDOS: ENSINO/TRANSMISSÃO 
 

 

 Neste capítulo apresento a trajetória que permitiu a elaboração de estratégias didático-

pedagógicas bilíngues após o estudo das noções de sujeito e linguagem. No percurso teórico e 

metodológico desta dissertação foram expostas as questões levantadas pelas participantes 

durante os encontros do GT e problematizadas à luz de textos de Freud/Lacan e seus 

comentadores, bem como de Bakhtin. Por este caminho, pude entender que não são as 

palavras que nos levam aos significados, mas a cadeia significante que aponta para uma 

significação.  

Nas leituras suportadas pelos conceitos psicanalíticos, os questionamentos foram se 

transformando para mim em noções de que os sujeitos estabelecem seus efeitos de sentido por 

meio das relações associativas e combinatórias. Essas relações vão se construindo ao longo da 

vida desse sujeito, independentemente de ser desprovido de audição, vez que o acesso ao 

simbólico se estabelece por diversas vias.  Essa matriz simbólica difere, porém, do que 

nomeamos por idioma. Mas ambas são tomadas como elemento de linguagem, em que a 

relação do sujeito com a língua social é estabelecida por meio da leitura que se faz da Língua 

(Materna, ou não, já que, como disse no capítulo anterior, toda língua é estrangeira se 

considerarmos que a inscrição simbólica constitutiva do sujeito é apreendida a partir do 

campo do Outro).   

 Os mencionados procedimentos teórico-metodológicos possibilitaram a produção das 

atividades bilíngues que tanto almejávamos. Entretanto, ao analisar as propostas das 

participantes, parece que ainda havia uma lacuna a ser preenchida nos estudos que me fizesse 

compreender essa relação entre as metodologias e o ensino-aprendizagem dos alunos surdos; 

e durante a análise dos dados e reunião com a equipe de orientação percebi as noções de 

ensino/transmissão implicadas nas narrativas que surgiram no GT. Para tanto, participei de um 

Grupo de Estudo nomeado “Ensino e Transmissão”, com o intuito de compreender tais 

concepções. Esse caminho teórico subsidiou a escrita deste capítulo, que é também extensão 

do artigo intitulado Prática bilíngue com surdos: ensino/transmissão (SILVA; FREIRE, 2017) 

publicado no livro Escola de Educação Básica para Todos (MESQUITA, 2017), que reuniu 

resultados de estudos vinculados ao Projeto de Pesquisa Inclusão Escolar: teorias e práticas do 

ensino e da aprendizagem do aluno com deficiência (PPGEEB/CEPAE/UFG).  

Dessa forma, este capítulo permeará a discussão de questões referentes às demandas 
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das profissionais envolvidas no ensino bilíngue (Libras/Português escrito) para surdos, 

principalmente a demanda por materiais didáticos. A escolha das noções de ensino e de 

transmissão que nortearão as discussões justifica-se por termos como ambiente de 

investigação a sala de aula, e aqui procuro distinguir esses dois termos considerados como 

sinônimos no interior do discurso pedagógico hegemônico (VOLTOLINI, 2009). A barra 

colocada entre os dois termos funciona como terceiro termo que impede a (con)fusão entre 

eles, ao mesmo tempo que os mantém em contato.  

 

 

3.1 As propostas didático-pedagógicas bilíngues: idealizadas, analisadas, experimentadas 

e reestruturadas para escolas de Educação Básica 

 

 

  Desde os primeiros encontros as participantes chegaram com a expectativa de obter 

materiais didáticos prontos cuja eficácia já havia sido comprovada.  

 

 

A grande maioria dos professores bilíngues não estão preparados para receber e 

ensinar alunos com deficiência auditiva. Há pouco estudo sobre a educação de 

surdos e muitos professores esperam manuais prontos para utilizarem na educação 

de surdos [...] (B5, questão 2 do Questionário nº2/ primeiro semestre de 2016). 
  

 

Como pontuado no primeiro capítulo, a maioria das integrantes do GT compartilhava a 

ideia de que a dificuldade em assimilar os conteúdos das disciplinas ocorre porque os alunos 

surdos, ao chegarem à escola de ensino regular, não dominam o registro escrito da língua 

portuguesa, nem a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Acreditamos que essa queixa, em 

parte, fundamenta-se no fato de os documentos oficiais estabelecerem que a garantia da 

“inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva” se dá por meio da “educação 

bilíngue” (Decreto Nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005): 

  
 

Art. 22.  As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem 

garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da 

organização de: 

I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com 

professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 

II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos 

surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou 

educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes 

da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de 

tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa. 

§ 1º São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a 

Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução 

utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo.  
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As participantes do GT demonstraram interesse, principalmente, pela busca de ‘meios 

concretos’ (material, metodologia, estratégia de ensino) que as ajudassem a superar a falta de 

domínio no que tange à língua portuguesa escrita e à Libras. Acreditavam que tendo o 

domínio dessas duas línguas, estrangeiras para a maioria dos alunos surdos, superar-se-iam as 

dificuldades em transmitir aos alunos os conhecimentos e eles assimilariam com mais 

facilidade o conteúdo das disciplinas. 

 Como fruto dos debates apresentados nos capítulos anteriores, nos dois semestres 

foram idealizadas, analisadas, experimentadas e reestruturadas propostas didático-

pedagógicas bilíngues para alunos surdos em escolas de Educação Básica. Durante o primeiro 

semestre foram produzidas cinco estratégias didático-pedagógicas em grupos e ainda onze 

individuais, totalizando dezesseis atividades. Destas, cinco foram desenvolvidas em salas de 

aula no ensino regular com a presença de educandos surdos. No segundo semestre, tivemos a 

reunião de sete propostas, em que, pelo menos duas delas vieram a ser colocadas em prática 

em ambientes escolar. Entretanto, dos vinte e três planejamentos entregues e apresentados ao 

longo do GT, foram selecionadas dezesseis propostas elaboradas pelas participantes que 

concluíram os estudos nos dois semestres.  

 Dessas dezesseis atividades pude destacar algumas características aproximadas, por 

exemplo: a predominância de estratégias pedagógicas voltadas para a Educação Infantil e 

primeira fase do Ensino Fundamental. Com relação a esse aspecto, foi pontuada pelas 

integrantes a dificuldade que sentiram ao elaborar, na abordagem interdisciplinar bilíngue 

(Libras/Português escrito), propostas que se destinassem ao Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio, envolvendo os professores das disciplinas curriculares; as obras literárias e os gêneros 

textuais foram os meios que perceberam ser viáveis para realizar suas metodologias na 

perspectiva dialógica e discursiva visando à interdisciplinaridade.  

  Como dito anteriormente, dado o engajamento das participantes que concluíram o GT, 

reunimos dezesseis propostas de atividades. Em razão da complexidade de se analisar grande 

quantidade de dados, optamos pelo recorte que apresentasse, além de estratégias aplicadas em 

salas de aulas, a problematização e as discussões levantadas durante o curso de extensão. 

Dessa forma, a atividade retratada a seguir propiciou a revisitação da professora proponente à 

sua prática pedagógica, bem como das demais integrantes, principalmente pela preocupação 

de se inserir a Libras nas disciplinas curriculares. Essa escolha se deu por estar mais próxima 

da realidade encontrada nas salas de aulas da maioria das professoras e intérpretes que 

participaram da pesquisa referente aos surdos inseridos em escolas regulares de educação 
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básica em processo de aprendizagem das línguas de instrução.  

 

3.1.1 Pesquisa-ação como ato de revisitação da proposta didático-pedagógica bilíngue 

 

 

A proposta didático-pedagógica em análise foi desenvolvida pela participante A3 para 

alunos do sexto ano do Ensino Fundamental II, composto por um discente surdo e os demais 

ouvintes em uma instituição de ensino regular da Rede Pública de Goiânia. O aluno com 

surdez estudou até o quarto ano por meio da percepção, sem a aquisição da Libras, pois havia 

desenvolvido a leitura labial e, em sua família, o Português oral era a língua de interação 

verbal. Conforme as narrativas apresentadas no GT por A3, no ano de 2011, no início de sua 

escolarização, tanto a família quanto os professores descreveram que o aluno apresentava 

dificuldades para se concentrar, sendo agressivo com colegas e docentes, além de ‘inquieto, 

desatento e mimado’. Com essas ‘queixas’, a equipe pedagógica o encaminhou para o Centro 

de apoio à inclusão da referida rede pública para detectar os motivos de sua inibição para 

aprender. Em sua sala, até o ano de 2015 não constava a presença do intérprete visto que a 

família não havia entregado o laudo médico que atestasse a deficiência auditiva.  

Dadas as narrativas das participantes que atuam nesta mesma rede de ensino, os 

educandos encaminhados ao centro de apoio à inclusão recebem o atendimento de equipes 

com psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, entre outros profissionais.  Na devolutiva 

realizada por esses profissionais, os diagnósticos sugeriram que o discente teria Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA). Em 2014, esse órgão, mesmo sem a 

confirmação da deficiência auditiva, deu início aos atendimentos com aulas de Libras 

ministradas por profissional surdo no contraturno escolar. No ano seguinte, com a audiometria 

atestando a surdez, o aluno recebeu o intérprete na instituição em que estudava.  

A participante A3 iniciou sua atuação com esse educando em 2015. O 

desenvolvimento de seu trabalho se deu por meio de diferentes funções desempenhadas ao 

cargo de ‘professora-intérprete9’: responsável por tornar as disciplinas curriculares acessíveis 

ao educando por meio das traduções dos conteúdos e durante as interações na escola em 

Libras. Sua segunda função consistia em ensinar a Língua Brasileira de Sinais para o 

agrupamento em que o discente estava matriculado. Estas aulas aconteciam uma vez por 

semana para todos os alunos da classe. E por último, atuava como professora de Libras como 

                                                 
9 Nome designado para o profissional que traduz/ interpreta, mas também é responsável pelo ensino de Libras 

nas instituições escolares nessa referida rede de ensino. O professor surdo ensina a Língua de Sinais nos Centros 

de apoio à inclusão durante o contraturno escolar.  
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L1 e de Português escrito como L2 em atendimento individualizado. 

Conforme relato de A3, a sequência didática proposta seria desenvolvida durante o ano 

letivo de 2016 e na ocasião de sua exposição no GT estava em andamento. As atividades 

seriam desenvolvidas nas aulas de Libras que eram ministradas semanalmente, conforme 

orientação da rede de ensino e nos atendimentos individualizados com ênfase na Língua de 

Sinais como primeira língua e em português como segunda língua. Os dois momentos 

distintos foram baseados na temática sobre as fábulas (anexo A)10.  

Nas aulas de Libras, iniciou o projeto por meio de um diálogo com os alunos, surdo e 

ouvintes, sobre o conceito de fábulas e suas características, buscando extrair deles as histórias 

que faziam parte de seus conhecimentos prévios. Em seguida, a participante A3 apresentou a 

fábula O sapo e o boi em Libras por meio de um vídeo11 e de sua interpretação. Nesta 

sequência didática, A3 tinha por objetivo desenvolver “a interpretação e a acuidade visual; 

discutir sobre os valores humanos; estimular a leitura, a interação e o diálogo, e enriquecer o 

vocabulário dos educandos” (anexo A/ figuras 4 e 5).  

Na continuação da atividade, a professora-intérprete disse que apresentou diferentes 

versões de fábulas em livros escritos em Português: Fábula de Esopo de Jean de La Fontaine, 

A rã e o boi de Augusto Pessoa e Fábulas de Monteiro Lobato (anexo A/ figura 6). Neste 

momento, objetivava estimular a interação dos educandos por meio da leitura, interpretação e 

do reconto de histórias.  

Pela dificuldade em levar a proposta aos professores regentes, as disciplinas 

curriculares seriam desenvolvidas nas aulas de Libras, baseadas na unidade temática Fábulas. 

A participante pretendia inserir o Português escrito por meio das atividades de interpretação e 

produção textual. O componente curricular de Ciências poderia ser desenvolvido com base na 

apresentação de sinais dos animais, da cadeia alimentar e dos biomas, vez que a fábula inclui 

esses personagens em sua narrativa. Ela percebeu também a possibilidade de desenvolver a 

Arte por meio do teatro, da dobradura, da filmagem e de apresentações em Libras. Como dito 

anteriormente, em sua exposição nos esclareceu que se tratava de uma proposta, desenvolvida 

em parte, que estava em andamento. Em razão dos estudos no grupo, foram acrescentadas 

algumas ideias ao que já havia sido feito, mas estas não seriam desenvolvidas nas aulas com 

                                                 
10 No plano apresentado, as atividades eram propostas para serem desenvolvidas com os alunos do 4º ano do 

Ensino Fundamental I, diferentemente do que foi narrado em sua exposição oral, pois a participante A3 havia 

redimensionado e reestruturado sua proposta com base na experiência que teve com a turma em que estava 

desenvolvendo as mencionadas atividades (6º ano do Ensino Fundamental II).  
11 No plano apresentado pela participante A3 não consta o link do vídeo mas, na exposição da atividade durante 

o GT, informou que foi extraído do YouTube.  
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os professores regentes pela complexidade percebida em relação ao trabalho colaborativo.  

Como produto escolar desenvolvido com a turma, a professora A3 propôs a 

dramatização de fábulas em Libras pelos alunos. A sala de aula foi dividida em equipes, com 

funções destinadas à criação do roteiro, filmagem, figurino e atores que interpretariam. A 

história escolhida sobre os três porquinhos constou de dramatização apresentada em Libras e 

o vídeo, salvo em DVD, foi entregue a cada aluno. Após a apresentação da integrante A3, 

algumas colegas e a coordenadora do GT indagaram se a história dos ‘três porquinhos’ seria 

uma fábula. O grupo de estudo buscou contribuir ao indicar que a professora-intérprete 

problematizasse juntamente com a classe as diferenças entre os estilos textuais. Então 

poderiam concluir, por meio de suas próprias elaborações, que a história escolhida se tratava - 

ou não - do gênero textual desenvolvido conceitualmente com eles.  

 Paralelamente às aulas de Libras, a professora-intérprete realizou atendimentos 

individualizados, nos quais desenvolveu seus trabalhos voltados para a Libras e para o 

Português escrito. Nos relatos das participantes que atuam nas instituições dessa rede, esse 

atendimento acontece em ambiente externo à sala de aula e no mesmo turno, sendo descrito 

como instrumento para promover condições para os alunos diagnosticados com dificuldade de 

aprendizagem. Ou seja, alunos que não conseguem acompanhar as atividades desenvolvidas 

com a turma. Dessa forma, A3 iniciou sua sequência didática com a apresentação do mesmo 

vídeo trabalhado em sala. Nele, chamavam-lhe a atenção para a história, os seguintes pontos: 

o contexto, o comportamento das personagens, o efeito moralizante, os sinais e os elementos 

usados para enriquecer a narrativa em Libras. Segundo ela, o aluno teve dúvidas para 

compreender sobre a moral da história e sua relação com a narrativa. Com base em 

informações das participantes nos relatos do GT, uma das dificuldades percebidas junto aos 

surdos diz respeito à compreensão deles sobre as figuras de linguagem, a exemplo dos 

provérbios/ditos populares.  

 Em seguida, desenvolveu a proposta da sequência intitulada reproduzindo a história 

em Libras (anexo A/ figura 7). Tinha por objetivo estimular a aprendizagem da Língua de 

sinais por meio do reconto e do uso das expressões faciais e corporais, as quais seriam 

filmadas. Em sua primeira gravação, o educando se mostrou tímido e não fazia uso das 

expressões não-manuais (ENM). Segundo A3, ele dizia sentir vergonha em usar esses 

recursos linguísticos da Libras. Ao exibir a sinalização do vídeo para o aluno, a participante 

A3 lhe direcionava perguntas sobre os sinais usados por ele. Para encorajá-lo e mostrar a 

riqueza e o significado das expressões faciais para a narrativa, A3 pediu que ele filmasse a 

versão dela. Com isso, demonstrou para o aluno que, por mais que todos narrassem a mesma 
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história, as interpretações, os sinais e a forma de contar seriam diferentes.  

 Em outro atendimento, após a análise do vídeo de A3, ele se ofereceu para gravar 

novamente. Nessa segunda versão de sinalização do aluno, a professora-intérprete percebeu 

avanços significativos tanto nas expressões corporais e faciais quanto no uso de sinais. Os 

vídeos filmados integraram o produto de atividade do aluno em Língua de Sinais, sendo 

salvos e entregues em DVD para o educando.   

  Após esses momentos em Libras como primeira língua (L1), foram desenvolvidas 

‘atividades adaptadas’ no atendimento individualizado para a interpretação em Português 

escrito sobre a fábula o sapo e o boi (anexo B). Nessas atividades o educando interpretou 

questões relacionadas à história em estudo. Ao concluir essa sequência, A3 pediu que ele 

reproduzisse a história em Língua Portuguesa escrita para a confecção de um livro (anexo C).  

Embora não nos tenha apresentado o produto de escrita do aluno, A3 narrou que, durante a 

produção do texto escrito, ele se sentiu inseguro. Ela buscou auxiliá-lo levantando algumas 

perguntas que lhe ajudassem a produzir suas elaborações. Na finalização do texto, este foi 

transcrito na lousa, segundo as normas do Português escrito.  Pediu ainda que o aluno 

desenvolvesse um desenho relacionado à fábula. Intercaladas a essas atividades, a professora 

A3 incluiu jogos pedagógicos (anexo D) elaborados por ela mesma em que empregava as 

palavras e sinais usados nos estudos.  

 Segundo avaliação de A3 sobre o desempenho do aluno, ela percebeu que, na 

compreensão dos enunciados/questões, ele precisou de mais auxílio, visto que pedia para 

explicar como se chegava à resposta. A professora A3 qualificou que as produções do aluno 

evidenciaram enriquecimento, tanto nas expressões faciais e corporais, nomeadas no 

planejamento de Expressões não-manuais (ENM), quanto na escrita. A participante A2 que 

também acompanhava o educando no Centro de A.E.E. relatou que, antes de receber o 

profissional intérprete na escola, os sinais do aluno não apresentavam expressão. Ambas 

perceberam que ele progrediu ao ponto de produzir nas duas línguas o que lhe fizesse sentido.  

 Em relação à proposta didático-pedagógica de A3, teci algumas considerações 

construídas ao longo dos estudos e de outras apresentações das participantes que nos 

ajudaram a elucidar as possibilidades para o ensino bilíngue na Educação Básica. Por 

entender que o sujeito é efeito de linguagem, a coordenação do GT e professoras 

colaboradoras que mediaram os estudos e ouviram as narrativas levantaram algumas 

problematizações, no decorrer da discussão, para que pudéssemos refletir ao planejar e 

desenvolver estratégias didático-pedagógicas. Por exemplo: se a Libras inserida, 

semanalmente, em ambiente de sala de aula para alunos surdos/ouvintes e reforçada por meio 
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de atendimentos educacionais especializados consegue viabilizar avanços para esses sujeitos 

que estão na escola, o que poderíamos esperar se ela for incluída discursivamente nas 

disciplinas curriculares?    

 A primeira observação (e hipótese) tem relação com a polêmica sobre a ação 

colaborativa entre o intérprete e os professores das disciplinas curriculares. Tais 

circunstâncias foram narradas no primeiro capítulo e apareceram na apresentação da proposta 

de A3 que sentiu dificuldade para realizar um trabalho em conjunto com os professores 

regentes de classe. Como salientado, na rede de ensino em que a proponente atuava, os 

intérpretes desempenhavam a função de professor de Libras na instituição. Além da tradução, 

esses profissionais ministravam as aulas de sinais que aconteciam em duas modalidades, 

semanalmente, para todos os alunos de classe, e em atendimento individualizado para o aluno 

surdo. As participantes elucidaram no decorrer dos encontros que quando a mediação entre 

estes dois profissionais se efetivava, era perceptível o envolvimento dos alunos surdos nas 

atividades.  

  Pelas noções de sujeito e linguagem, quando as professoras integrantes do GT 

exploraram diferentes formas de contar/narrar junto aos alunos, elas possibilitaram que eles, 

ouvintes ou não, realizassem suas produções tanto em Libras quanto em Português. Nessas 

ocasiões, o Outro texto foi fundamental para que os educandos elaborassem seus próprios 

textos, sejam orais/sinalizadas/escritos. Quando A3 ofereceu, em sala de aula, diversas 

versões de uma mesma fábula, sinalizada e escrita, proporcionou aos alunos indícios dos 

funcionamentos linguístico-discursivos para que os auxiliasse em suas próprias elaborações. 

Nesse caso, as produções dos alunos são efeitos das relações associativas e combinatórias 

apreendidas a partir do campo do Outro e presentes nos textos, na professora-intérprete, na 

professora regente, nos colegas, na sociedade, inclusive nas relações que antecederam essa 

proposta didático-pedagógica.  

 Mesmo diante de todas as noções e problematizações apresentadas durante o GT, ao 

final dos dois semestres, percebi certa frustração pela falta de materiais, estratégias, 

metodologias que solucionassem os problemas de sala de aula trazidos pelas participantes. As 

discussões realizadas sobre questões de sala de aula, aliadas às leituras de textos que tratam 

da aproximação entre educação e psicanálise, levaram-me a formular duas questões 

importantes para analisar as demandas dos participantes por modelos de ensino bilíngue para 

surdos: dominar ‘as línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento do processo 

educativo’ garante a inclusão de alunos surdos e a assimilação dos conteúdos escolares? 

Existem materiais, metodologias e estratégias adequadas para que o ensino garanta a 
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aprendizagem eficiente de línguas (maternas e/ou estrangeiras)? 

 

3.2 Educação ou Pedagogia: do que trata a psicanálise? 

 

 

Em sua obra, Freud não se dedicou de modo específico a questões relacionadas 

diretamente ao ensino, contudo deixou algumas ‘pistas’ a esse respeito nos textos em que trata 

de educação e psicanálise. São esses estudos realizados por Freud e Lacan sobre o tema, 

assim como alguns de seus comentadores, entre eles Lemos (2007), Voltolini (2009), Kupfer 

(2006) e de Lajonquière (1999), que norteiam a discussão dos aspectos teóricos que 

fundamentam esta seção da dissertação.  

No texto, Prefácio à Juventude Desorientada, de Aichhorn (1925), Freud lista, pela 

primeira vez, as três profissões impossíveis: educar, curar e governar. Pede cautela na 

aproximação entre psicanálise e educação, posto que a psicanálise (curar) não teria quase 

nada a ensinar ao educador.  

Na Conferência XXXIV “Explicações, Aplicações e Orientações” (1932 [1996]), 

Freud deixa algumas provocações que podem ser deslocadas para o campo do ensino. Ao 

retornar aos três impossíveis (curar, governar, educar), ele admite, por exemplo, haver pontos 

em comum entre a educação da criança pelos pais e àquela realizada pelo professor e pela 

instituição escolar. Nas palavras de Lemos (2007; p. 84): “Provavelmente isto se deva ao fato 

de que ambas visam, de algum modo, a transmissão cultural que impõe a renúncia às 

pulsões”. Assim continua Lemos: 

 

 

a concepção freudiana da educação impressiona por sua total desconsideração pelos 

ideais pedagógicos: trata-se de fazer com que a criança aprenda a controlar suas 

pulsões e ponto final! (...). Ao contrário do que pregam as teorias psicopedagógicas, 

para Freud a educação não pode contar com nenhum desejo de aprender na criança 

(...) nessa concepção freudiana, a educação é antes de tudo demanda feita pelo 

Outro, a qual cada criança não deixará de atender, umas mais, outras menos, mas 

nenhuma de modo completo. Há um impossível. (2007; p. 85) 

 

 

 Em seu artigo Freud, a educação e as ilusões (psico) pedagógicas, Lajonquière (1999) 

argumenta que a educação trata da relação entre adultos e criança, em que marcas do desejo 

são transmitidas. Por se tratar de desejo, logo do Inconsciente, essas marcas não são 

qualificáveis, mensuráveis ou controláveis. Já a pedagogia é “toda reflexão sistemática sobre 

a adequação meio-fim” (p.30), ou seja, por meio de metodologias e estratégias bem 

controladas atinge-se um objetivo previamente estabelecido, vez que o ensino tem como 

efeito a aprendizagem. Se a aprendizagem não ocorre, houve problemas com a metodologia 
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não adequada ou não foi executada conforme pretendido. Nesse caso, o problema é com o 

professor, ou é o aluno que pode ter distúrbios de ordem biológica ou social. No primeiro 

caso, a solução é adequar a metodologia, no segundo, preparar melhor o professor, no 

terceiro, não há o que fazer. 

 A psicanálise liga-se à educação quando esta visa possibilitar o reconhecimento da 

realidade do desejo. Ao contrário de um projeto pedagógico, não se pode considerar o desejo 

como objeto, pois seu objeto está no binômio complementar ensino-aprendizagem.   

 

 

3.2.1 Ensino/ Transmissão: um conteúdo/uma falta 

 

 

Rinaldo Voltolini (2009), estudioso de questões relativas à educação a partir da 

psicanálise, em seu artigo, Ensino e transmissão: duas posições na linguagem, chama a 

atenção para o fato de que o discurso pedagógico utiliza os termos ensino e transmissão como 

sinônimos. A distinção entre eles não é levada em conta nesse discurso que estabelece que 

entre ensino e aprendizagem há uma relação causal em que, se um conteúdo é ensinado, é 

aprendido, ou seja, ensinar e aprender formam um “par complementar”. Na visão do citado 

autor, essa complementaridade é idealizada, pois na experiência de ensino-aprendizagem as 

descontinuidades e as discordâncias são frequentes. Estes são aspectos constitutivos da 

transmissão e serão discutidos mais à frente.  

De acordo com o discurso pedagógico, se o sujeito não aprende o que lhe foi ensinado, 

os fatores que justificam o fracasso são externos ao ensino, de ordem biológica ou social. 

Suprime-se a ordem sexual implicada na relação do humano com seus objetos, entre eles, o 

Outro. A evitação do aspecto sexual no tratamento das relações humanas, em especial no 

campo pedagógico, ocorre em uma tentativa de caracterizar esse discurso como científico. Tal 

atributo é valorizado pela civilização contemporânea, pois promove o apagamento do desejo, 

manifestação humana que escapa ainda que submetida a controles. 

Neste estudo, no entanto, a dimensão sexual é considerada para abordar a distinção 

entre ensino e transmissão, tal como procede do discurso psicanalítico, principalmente a partir 

das elaborações lacanianas (1998). 

Como dito anteriormente, a dimensão sexual é um modo de abordar a relação do 

homem com os objetos. Sobre esta relação, Lacan ([1975] 1972-3, seminário 20) diz que não 

há correspondência entre o sujeito e os objetos, ou seja, não há encontro entre o objeto que o 

humano procura para se satisfazer e o objeto encontrado. O que um sujeito busca e o que ele 
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encontra no outro não coincidem. Lacan resumiu essa defasagem ao afirmar que “a relação 

sexual não existe”. O termo utilizado em francês é rapport que pode ser traduzido por relação. 

Além disso, rapport especifica também uma relação de complementaridade entre dois 

elementos. O termo rapport pode significar também proporção, derivando daí que, se não 

existe rapport sexuel, não há uma complementaridade, nem proporção entre o sujeito e seus 

objetos. Essa formulação pode, inclusive, ser utilizada para tratar da desproporção ou não 

correspondência entre o que se ensina e o que se aprende, assim como da discordância entre 

professor e aluno. 

Para falar de transmissão é importante discutir a questão do suposto saber (LACAN, 

[2010] 1960-1, seminário 8). De que saber suposto trata a psicanálise? 

Há, do lado do aluno, a suposição de um saber no professor. Ou seja, o aluno acredita 

que o professor transmita o que ele sabe. Porém, não se pode afirmar que haja saber no 

professor, pelo menos, não aquele que o aluno supõe que ele possua. O que há é uma falta na 

qual o aluno se engancha, elaborando-se um conhecimento a partir dessa falta, por meio de 

associações e relações. O aluno acredita que esse conhecimento tenha sido ensinado pelo 

professor. Eis a importância da falta de saber do lado do professor. No espaço de uma falta 

que passa, o aluno pode se implicar, estando aí o essencial da transmissão: o que se transmite 

é uma falta, não ‘um conteúdo’. 

Diferentemente do ensino, situação em que se trata de comunicar, ensinar algo a 

alguém, “um referente que será representado para alguém” (VOLTOLINI, 2009), na 

transmissão algo “se passa” a despeito do conteúdo tratado, a despeito de um saber do 

professor. Não há propriamente um sujeito na origem daquilo que “se passa”, o aprendiz toma 

do campo do Outro um conhecimento que acredita ter sido ensinado. 

O que se transmite não é um conteúdo de domínio do professor, na crença de modo 

que, dominando-o, o professor intencionalmente o repassaria ao aluno. Transmite-se o que 

não se sabe, o que não se tem, como no amor de transferência: dar o que não se tem (LACAN, 

[2010] 1960-1). Por isso, ao falar de transmissão, a noção de transferência deve ser 

considerada. Nas palavras de Voltolini (2009, p. 08): 

 

 

A questão da transferência é importante para compreendermos o que se passa neste 

particular da implicação. Não basta que alguém diga algo, seja o analista a seu 

analisante, seja o professor a seu aluno, é preciso que este escute, no sentido forte da 

palavra. Que este tome como seu e faça dele alguma coisa própria, que só será 

própria pela elaboração particular, o que chancela a autoria, mas que jamais é 

própria no sentido de algo construído sozinho. A propriedade da ideia se define aqui 

mais pela implicação do que pela originalidade. 

 



    66 

 

Do lado do aluno, essa implicação só ocorre por haver uma desproporção entre ensino 

e aprendizagem, ao mesmo tempo em que, por efeito da transferência, o não saber do 

professor ‘engancha’ a escuta do aluno. Na desproporção ensino e aprendizagem, na falta do 

saber, algo se passa. No intervalo, uma transmissão pode vir a se instalar. Se o ensino está do 

lado da articulação entre imaginário e simbólico, cuja pretensão é comunicar, a transmissão 

está do lado do real em que “isso passa” a despeito da intenção consciente do professor. A 

articulação imaginário-simbólica, no entanto, produz efeitos no real. 

A adesão do aluno a uma ideia, que não é nem do professor nem dele, ‘engendra’ o 

que se torna próprio, original do aluno. Não se trata, portanto, de fazer uma escolha entre 

ensino ou transmissão, são “duas faces de um mesmo gesto, realizado sempre no interior da 

linguagem” (VOLTOLINI, 2009, p. 8). Por isto, aqui, a barra é utilizada no título – 

ensino/transmissão – justamente para indicar que ensino e transmissão não se confundem. 

Mas, ao mesmo tempo em que a barra estabelece o limite, ela mantém um contato, pois, pelo 

ensino, algo pode se transmitir. 

Ao final de seu artigo, Voltolini (2009, p.9) assim afirma: 

 

 

Talvez o espírito pedagógico contemporâneo ganhasse ao reconhecer a presença da 

dimensão de transmissão inerente ao ato da linguagem. Com isso bem poderia 

compreender que a eficácia da escola só pode ser relativa e que ela nem sempre está 

ali onde esperaríamos que ela estivesse, porque com frequência ela está alhures. Mas 

para isso o espírito pedagógico contemporâneo teria que abrir mão também de sua 

ânsia de controlar o processo educativo em todos os seus detalhes e de alimentar sua 

crença no poder interventivo que o avanço das pesquisas metodológicas em 

educação poderá lhes conferir. 

 

 

Na visão desse autor, o papel do educador não se confunde com o do analista, porque 

o primeiro ocupa posição de modelo, do ideal-do eu, sendo o Outro sujeito, o ideal que é 

transferido para o professor, e que é recusado pelo analista. Todavia, não é incompatível a 

possibilidade de os professores adotarem uma postura psicanaliticamente orientada 

(KUPFER, 2013). Essa postura supõe uma concepção de sujeito que leve em conta a ordem 

sexual implicada na relação do sujeito com seus objetos, evitando que o docente renuncie ao 

ato de educar/transmitir, uma vez que reconhece nos alunos sujeitos desejantes e não doentes 

ou deficientes que necessitam de medicação ou treinamento para se adequarem ao ideal 

pedagógico de homogeneização. 

 

 

Quando um educador opera a serviço de um sujeito, abandona técnicas de 

adestramento e adaptação, renuncia à preocupação excessiva com métodos de ensino 

e com os conteúdos estritos, absolutos, fechados e inquestionáveis, como já se 
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afirmava na conclusão de Freud e a educação. Ao contrário disso, apenas coloca os 

objetos do mundo a serviço de um aluno-sujeito que, ansioso por fazer-se dizer, 

ansioso por se fazer representar nas palavras e objetos da cultura, escolherá nessa 

oferta aqueles que lhe dizem respeito, nos quais está implicado por seu parentesco 

com as primeiras inscrições significantes que lhe deram forma e lugar no mundo 

(KUPFER, 1999, p. 19). 

 

 

3.2.2 Desejo de aprender? 

 

 

Continuamos a discussão sobre ensino/transmissão acrescentado o termo 

aprendizagem, agora para discutirmos como se dá esta operação na perspectiva do aluno. 

Freud recorreu à mitologia do Édipo e comparou a sua realidade, em virtude de sua paixão 

pela mãe, em que demonstra o desejo/impulso sexual e o ciúme com sentimento de ódio 

direcionado ao pai. Segundo Kupfer (2006, p. 66), para Freud, “o exemplo do Édipo–rei não é 

senão a realização de nossos desejos infantis”. 

  
 

[...] o Édipo é uma estrutura, um conjunto de relações anteriormente dado, isto é, 

uma estrutura vazia, uma espécie de roteiro prévio que as personagens - pai, mãe e 

filho - vão preencher quando sua hora de entrar em cena. [...]. As crianças aprendem 

algo [...]. Aprendem, em outras palavras, como articular seu desejo com uma lei 

universal que o regulamenta: a lei do incesto. Trata-se, portanto, de uma estrutura 

através da qual o ser humano se define sexuado. [...]. As identificações são 

processos inconscientes, e é por isso que não basta ensinar aos pais como proceder 

diante de seus filhos para que a passagem seja bem-sucedida (KUPFER, 2006, p. 

66). 
 

 

Para Kupfer (2006), possivelmente adotando os critérios de raciocínio freudiano, as 

crianças que perguntam o fazem não para simplesmente saciar sua curiosidade, mas porque 

algo as impulsiona. Mas o que se busca quando se quer aprender algo? O aprender tem a ver 

com aquilo que engancha o desejo provocado pelos enigmas existenciais e a suposição de que 

o Outro tem a resposta para eles. 

A investigação da criança sempre está ligada ao desejo de saber porquê nascemos, 

quem somos no desejo do Outro. O que sustenta essas questões a respeito da sexualidade é a 

tentativa da criança em definir seu lugar no mundo. E sempre direciona para os pais a busca 

por suas respostas: qual o desejo de vocês em relação a mim? O que sou no seu desejo?  

Com o fim do conflito edipiano aparece a repressão, que não é total; mas que parte 

dela transforma-se em pulsão de saber, pulsão de ver, pulsão de domínio. Sendo assim, “o 

desejo de saber associa-se com o de dominar, ver e sublimar”. A pulsão de domínio associa-se 

com a ideia de curiosidade e transforma-se em pulsão de saber. Para Freud “a mola propulsora 

do desenvolvimento intelectual é sexual”, tal como discutida anteriormente (KUPFER, 2006, 
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p. 81; p. 84). 

Na versão de Kupfer (2006, p. 84), a criança precisa do professor para que haja o 

aprendizado, visto que ela não aprende sozinha. “O ato de aprender sempre pressupõe uma 

relação com outra pessoa, a que ensina”. Por exemplo, os autodidatas quando aprendem com 

um livro, aprendem com o Outro também em virtude de ser o saber transmitido por alguém 

por meio dele.  

O que seria o ato de aprender? O Outro implicado na aprendizagem refere-se mais à 

posição na linguagem que o professor ocupa do que a sua pessoa como semelhante (outro). O 

conceito de transferência pode iluminar nosso entendimento sobre o que se opera na relação 

professor e aluno.  

A transferência acontece no ensino quando o desejo de saber do aluno se identifica a 

um traço particular transmitido a partir do lugar que o professor ocupa na linguagem. Ao 

atribuir um sentido especial a essa figura determinada pelo desejo, aí se instala a 

transferência. Assim, Kupfer (2006, p. 92) continua sua argumentação:  

  
 

[...] se o analisando ou o aluno dirigem-se ao analista ou professor atribuindo-lhes 

um sentido conferido pelo desejo, então essas figuras passarão a fazer parte de seu 

cenário inconsciente. Isso significa que o analista ou o professor, colhidos pela 

transferência, não são exteriores ao inconsciente do sujeito, mas o que quer que 

digam será escutado a partir desse lugar onde são colocados. Sua fala deixa de ser 

inteiramente objetiva, mas é escutada através dessa especial posição que ocupa no 

inconsciente do sujeito.  
 

  

Nessa posição, a palavra do professor será acolhida com mais ou menos intensidade. O 

que o aluno quer desse mestre é que ele possa suportar esse lugar a ele destinado. Contudo, 

Kupfer (2006) observa que o professor, no lugar da transferência, pode subjugar o aluno e 

impor seus valores e ideais, o que dificilmente resultará numa relação em que o aluno se 

desloque em direção a um desejo particular.  

Para Voltolini (2009, existe a questão da possibilidade de aprender com alguém que 

não sabe que ensinou. Voltolini cita um fragmento de “A história do movimento 

psicanalítico”, em que Freud relata um fato sobre três mestres importantes em sua formação. 

Ao informar sobre as descobertas que havia feito com eles, seus mestres negaram conhecer o 

conteúdo das descobertas, recusaram ter tido qualquer influência sobre elas. Freud assim 

analisou o acontecimento: 

   
 

a ideia pela qual eu estava me tornando responsável de modo algum se originou de 

mim. Fora-me comunicada por três pessoas cujos pontos de vista tinham merecido 
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meu mais profundo respeito – o próprio Breuer, Charcot e Chrobak, o ginecologista 

da universidade [...]. Esses três homens me tinham transmitido um conhecimento, 

que rigorosamente falando, eles próprios não possuíam. Dois deles, mais tarde, 

negaram tê-lo feito quando lhes lembrei o fato; o terceiro (o grande Charcot) 

provavelmente teria feito o mesmo se me tivesse sido dado vê-lo novamente. Mas 

essas três opiniões idênticas, que ouvia sem compreender, tinham ficado 

adormecidas em minha mente durante anos, até que um dia despertaram sob a forma 

de uma descoberta original (FREUD, 1914, p. 08-09). 
 

 

O mestre transmite assim um saber que não sabe. O discípulo, supondo que o saber 

esteja com o mestre, apreende-o de onde não está e o torna seu a posteriori. Por isto trata-se 

de amor de transferência, de acordo com a definição de amor elaborada por Lacan: amar é dar 

o que não se tem, é reconhecer sua falta e doá-la ao outro, colocá-la no outro, sendo isto o 

contrário de oferecer bens, presentes ou conteúdo que se supõe dominar. 

Na transferência o aluno escuta a palavra e a toma como sua, elaborando-a, 

associando-a a outras. Assim, jamais pode ser dito que algo foi construído sozinho; é do 

campo do Outro que se toma algo para, posteriormente, torná-lo próprio. Ao afirmar que há 

desproporção entre ensino e aprendizagem não se está querendo dizer que o aprendizado 

acontece sozinho, isolado e que qualquer ensino seria em vão. Se o ensino não é a causa da 

aprendizagem, isto não significa que a transmissão não passe por meio dele.   

Para Freud, não temos controle sobre o que dizemos e muito menos sobre os efeitos de 

nossas palavras sobre quem as está ouvindo ou lendo. Não sabemos o que farão com essas 

ideias e o que associarão a elas. Podemos “supor que essa transmissão poderá gerar efeitos no 

inconsciente daquele que recebe, ainda que não saibamos exatamente quais sejam” 

(KUPFER, 2006, p. 96).  

Em Algumas reflexões sobre a psicologia do escolar de 1914, Freud traz suas 

observações quando considera que, na educação, o que pode oferecer maior influência não 

seria somente o estudo das ciências (dos conteúdos), mas os traços de personalidade de seus 

professores. Para tanto, o acesso ao conhecimento científico somente poderá ser possível para 

algumas pessoas por intermédio desse profissional. Esse autor assim exemplifica as atitudes 

dos discentes perante o mestre: 

  
 

Nós os cortejávamos ou lhes virávamos as costas; imaginávamos neles simpatias e 

antipatias que provavelmente não existiam; estudávamos seus caráteres e sobre estes 

formávamos ou deformávamos os nossos. Eles provocavam nossa mais enérgica 

oposição, esforçavam-nos a uma submissão completa; bisbilhotávamos suas 

pequenas fraquezas e orgulhávamo-nos de sua excelência, seu conhecimento e sua 

justiça. No fundo, sentíamos grande afeição por eles, se nos davam algum 

fundamento para ela, embora não possa dizer quantos se davam conta disso. Mas 

não se pode negar que nossa posição em relação a eles era notável, uma posição que 

bem pode ter tido suas inconveniências para os interessados. Estávamos, desde o 
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princípio, igualmente inclinados a amá-los e a odiá-los, a criticá-los e a respeitá-los 

(FREUD, 1913-1914. p. 162). 
  
 

Kupfer (2006) justifica ainda por que não se pode aplicar a psicanálise ao ensino, pois, 

do inconsciente só apreendemos seus efeitos que não podem ser a priori previstos, o que 

impede de criar uma metodologia pedagógico-psicanalítica que implicaria numa adequação 

meio-fim.  

A psicanálise pode contribuir com o educador quanto à ética, ao modo de ver e 

compreender sua prática educativa: 

  
 

O encontro entre o que foi ensinado e a subjetividade de cada um é que torna 

possível o pensamento renovado, a criação, a geração de novos conhecimentos. Esse 

mundo desejante, que habita diferentemente cada um de nós, estará sendo 

preservado cada vez que um professor renunciar ao controle, ao efeito do seu poder 

sobre seus alunos. [...] matar o mestre para se tornar o mestre de si mesmo 

(KUPFER, 2006, p. 98). 
  
 

O professor também é um sujeito marcado pelo desejo inconsciente, sendo justamente 

este desejo que o instiga para junto da função de mestre.  Lemos (2007) explica que é o desejo 

do mestre que engaja o aluno em uma via também desejante. Mas não o desejo de que o aluno 

reproduza sem alteração a mensagem que supõe ter transmitido:  

 

 

Isso acontece quando o desejo do professor está dirigido a Outro lugar, para fora da 

própria cena educativa. É assim quando, por exemplo, o desejo do professor é 

causado mais pela Matemática do que pela necessidade de reencontrar no aluno os 

sinais de confirmação de que sua mensagem foi recebida sem deformação (itálico da 

autora) (LEMOS, 2007, p. 87). 
 

  

Algo se produz no encontro entre o aluno, o professor e a linguagem que os atravessa. 

O aprendizado pode vir a acontecer, não da forma como o professor espera, ou seja, aquilo 

que se ensina quase nunca é exatamente aquilo que se aprende, e vice-versa. 

 

 

3.3. As demandas das participantes do GT 

 

 

Em seu trabalho dissertativo sobre a experiência realizada com professores sobre 

questões referentes a dificuldades de aprendizagem dos alunos, Azenha (2006) percebeu que 

as queixas a ele destinadas apresentaram a presença do significante “falta”, como descreve 

Lemos (2007): “falta alguma coisa à criança”, “faltam condições”, “falta saber o que a criança 
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quer”. De modo semelhante, no GT Ensino Discursivo de Libras/Português escrito, o mesmo 

significante esteve presente no discurso dos participantes: ‘falta escola bilíngue 

especializada’, ‘falta formação para os professores’, ‘falta cooperação entre o professor e o 

intérprete que atende o surdo’, ‘falta incentivo da família para que o surdo seja inserido na 

língua de sinais’.   

Pude perceber com estas demandas das participantes estreita influência da pedagogia 

quando busca o aluno ideal, uma metodologia eficaz ou uma causa para as situações cujo 

resultado não seja satisfatório (satisfatório para quem?). Ou é o professor que não adotou uma 

metodologia eficiente para ensinar ou o aluno que possui alguma deficiência ou 

síndrome/transtorno biológico ou social que o impede de aprender.  

Qual a demanda das participantes do Grupo de Trabalho Ensino Discursivo de 

Libras/Português escrito?  Observei nas falas delas a crença de que as metodologias e os 

materiais didáticos responderiam, solucionariam as dificuldades vivenciadas em sua atuação 

com alunos surdos. Em trechos extraídos da coleta de dados da pesquisa/2016, os 

participantes escreveram:  

 

 

Acredito que foram vários os resultados, um deles é o desenvolvimento de 

habilidades para que o professor possa adquirir maior segurança no 

desenvolvimento de procedimentos didáticos pedagógicos com a finalidade de 

alcançar todas as crianças presentes na sala de aula [...] (B1, questão 4 do 

Questionário nº 2/ primeiro semestre de 2016). 
  
[...] A questão da inclusão do surdo esbarra em currículo, na proficiência e vivência 

da língua, numa formação específica de metodologia e não é apenas tendo um 

profissional que vá fazer a tradução e interpretação que o problema já estará 

resolvido (A1, trecho extraído de comentário em blog/2016).  
  
 

Quando as participantes da pesquisa se dispuseram e aceitaram o desafio de discutir, 

refletir, propor atividades para auxiliar o ensino dos surdos, estavam marcadas por uma falta 

que as moveram. Como dito na introdução deste capítulo, ao final dos encontros, percebi certa 

frustração pela falta de materiais, estratégias, metodologias que solucionassem os problemas 

práticos de sala de aula trazidos pelos participantes. 

Poderia responder, provisoriamente, as questões formuladas no início do capítulo: 

dominar ‘a língua de instrução utilizada no desenvolvimento do processo educativo’ garante a 

inclusão de alunos surdos e a assimilação dos conteúdos escolares? Existem materiais, 

metodologias e estratégias adequadas para que o ensino garanta a aprendizagem eficiente de 

línguas estrangeiras? As metodologias, as estratégias e os materiais não parecem garantidores 

da assimilação dos conteúdos das disciplinas, por parte do aluno. Se considerar o aluno, surdo 
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ou não, sujeito de um desejo particular, as associações e relações que vão se estabelecer a 

partir do conteúdo transmitido são singulares. Nas palavras de Lemos, é pouco provável que o 

professor vá “reencontrar no aluno os sinais de confirmação de que a sua mensagem foi 

recebida sem deformação” (2007, p. 87). 

Nossa aposta é que a frustração pela ‘falta’ – significante recorrente na fala dos 

participantes – de respostas categóricas, que solucionem o desafio cotidiano de atuar em sala 

de aula, desloquem esses profissionais, impulsionando-os a buscarem outras e outras 

respostas.  

Uma das preocupações dos participantes do GT girou em torno da presença ou não de 

alunos surdos na escola regular. Tal preocupação está ligada à garantia de um ensino de 

qualidade. Essa qualidade estaria em uma escola especial em que as aulas seriam ministradas 

na primeira língua dos surdos, de acordo com os participantes, a Libras: 

  
 

A necessidade de mais leitura, estudo e o compartilhamento de experiências com 

alunos surdos, os trabalhos e atividades realizadas com eles. Muitos professores se 

sentem perdidos quando recebem um aluno surdo em sua turma e alguns vão atrás 

de novas estratégias ou pelo menos tentam. Outros, no entanto, apenas deixam o 

aluno cumprir carga horária ou delegam a responsabilidade ao intérprete, [...] (B5, 

Questão 2 de Questionário nº2/ segundo semestre de 2016). 
  

 

As citadas queixas, no entanto, não parecem estar relacionadas à presença do aluno 

surdo, pois não são muito diferentes daquelas formuladas em salas de alunos ouvintes. Ao 

finalizar, coloco algumas questões denominadas de inversas, a respeito do fragmento citado: 

em relação à dificuldade de o professor receber um aluno surdo em sala de aula de ensino 

regular, é muito diferente da experimentada em qualquer sala de aula com aluno surdo ou 

não? Somente os professores de alunos surdos necessitam ‘de leitura, estudo e de 

compartilhar experiências, trabalhos e atividades’? Somente esses professores ‘sentem-se 

muitas vezes perdidos e vão atrás de novas estratégias’? Somente esses professores deixam o 

aluno ‘apenas cumprir carga horária e delegam a responsabilidade ao intérprete’, monitor, 

psicólogo? Embora não tenham sido formuladas desse modo, o comentário de uma professora 

sobre os resultados de nossas discussões aponta que deslocamentos se produziram durante a 

realização do GT:  

 

 

Eu não trabalho diretamente com alunos surdos, porém, esses estudos me 

proporcionaram um grande conhecimento nessa área e que poderei utilizar com 

outros alunos. Na verdade, apliquei no ano letivo de 2016 várias ideias que 

discutimos durante o semestre. (B4, Questão 1 do questionário nº 2/ primeiro 

semestre de 2016). 
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A voz do inconsciente é sutil e não descansa até 

ser ouvida. 

(Sigmund Freud) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A presente dissertação intitulada Sujeito, linguagem e transmissão: perspectivas para o 

ensino de Libras/ Português escrito na Educação Básica Bilíngue constituiu-se na 

investigação proveniente das discussões e estudos de um Grupo de Trabalho (GT) formado, 

inicialmente, para reunir um conjunto de atividades que enriquecessem a prática pedagógica 

bilíngue. Neste estudo fiz um percurso pelas narrativas de nove participantes e das 

problematizações levantadas durante os encontros que tinham por objetivo a revisitação de 

nossas práticas pedagógicas e a busca por possibilidades didático-metodológicas para 

educandos com surdez.  

Muitas das convicções que possuía foram transformadas no decorrer desta pesquisa.  

Isto se deu por meio dos seguintes procedimentos, os quais me levaram a algumas 

desconstruções: estudos dos textos nas disciplinas do mestrado (PPGEEB/CEPAE/UFG); 

percurso realizado no GT e contribuições vindas das orientações e qualificação, à luz das 

concepções psicanalíticas de sujeito e linguagem de Freud (2007) e Lacan (1998); e noções 

do dialogismo de Bakhtin (1997).  

Quando finalizei o primeiro semestre do GT, esses conceitos teóricos de sujeito e 

linguagem me fizeram refletir sobre as questões presentes nas nossas discussões apresentadas 

no capítulo I intitulado A experiência do grupo de trabalho (GT) ensino discursivo de 

libras/português escrito, como se segue: ‘a ausência de professor bilíngue nas escolas”, “a 

necessidade da mediação entre intérprete e docente regente’, ‘a carência de apoio por parte 

das famílias para o uso da Libras’, ‘a escassez de escolas bilíngues para os surdos’, ‘a falta do 

ensino de Libras nas escolas’, ‘a inexistência de materiais didático-pedagógicos bilíngue’. 

Essas declarações demonstraram nossa preocupação em solucionar o suposto ‘fracasso 

escolar’ dos alunos com perda auditiva.  

No momento anterior aos estudos do GT acreditava que a reunião de metodologias 

didático-pedagógicas auxiliaria os professores a possibilitarem a aprendizagem dos alunos 

surdos. Dessa forma, persegui o problema de pesquisa - o que é preciso saber para ensinar 

Libras/Português escrito na Educação Básica Bilíngue? – com a crença de que deveria 

aprender por meio de quais metodologias ensinar para os discentes com surdez.  As 

problematizações desenvolvidas pela perspectiva da psicanálise e do dialogismo foram 

relevantes para se pensar primeiramente sobre quem era o sujeito que, em função de sua 

deficiência auditiva, aparentemente não aprendia os conteúdos nas escolas de educação 

básica.  
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Com base nos dados apresentados pelas participantes do GT durante as discussões e 

questionários respondidos, posso afirmar que os alunos diagnosticados com deficiência 

auditiva, na maioria das vezes, não são reconhecidos pelos seus professores por sua 

capacidade de aprender os conteúdos curriculares. Por isso, eles têm realizado atividades 

mecânicas com o uso de palavras isoladas. Esse pensamento é justificado pela crença de que 

não conseguem realizar as mesmas atividades desenvolvidas com os alunos ouvintes por 

serem desprovidos de audição, sendo necessário adaptá-las para ‘facilitar’ o acesso deles à 

Libras e ao Português escrito.   

Tendo em vista essas afirmativas, este estudo me levou a questionar a ideia de 

‘naturalidade’ para a aquisição do Português pelo ouvinte por ser de modalidade oral-auditiva 

e da Libras pelo surdo por ser gesto-visual. Para tanto, no segundo capítulo caminhei pelos 

conceitos de sujeito e linguagem para apresentar meu reconhecimento sobre as diferenças 

entre as noções de língua materna, idioma e suas implicações para a constituição subjetiva. 

Como apresentado nas narrativas, quando encontramos em sala de aula alunos surdos 

supomos inicialmente que eles não estão inseridos em nenhuma língua dita materna. Com 

base nas reflexões teóricas da psicanálise ficou evidente para mim que o sujeito se constitui 

na e pela linguagem, seja ela oral-auditiva ou gesto-visual a partir do campo do Outro. 

Durante os estudos pude observar a evidência da exclusão dessa base simbólica por 

parte de profissionais da educação e de algumas famílias de alunos surdos ao acreditarem que 

a Libras, por ser de modalidade diferente da Língua Portuguesa, atrapalharia o acesso ao 

registro escrito e a assimilação dos conteúdos científicos. Contrapondo a esta ideia, no 

percurso que tracei nesta pesquisa, compreendi que a inserção significante não se dá apenas 

pela audição sendo que todos os idiomas são regidos pelas mesmas leis. A Libras é a 

manifestação simbólica de alguns grupos de surdos que falam “deslocando a zona do corpo 

engajada na fala, ou seja, a esfera oral é traçada por outra coisa: os braços, as mãos, a 

postura” (RAFAELI, 2004, p.290). 

Nas narrativas das integrantes do GT percebi também casos de resistência por parte de 

alunos surdos para acederem à Libras e ao Português escrito. Essas condutas suscitam que as 

mais enigmáticas reações podem ser explicadas se considerarmos que as implicações da 

matriz simbólica (língua materna) refletem no sujeito, sendo determinantes na relação que 

estabelecerá com as línguas ditas estrangeiras. Para Lacan, em seu texto Psicoses (1988), os 

surdos não compreenderão coisa alguma se nos dirigirmos a eles em uma língua que ignoram, 

e o mesmo acontece quando escutamos uma frase em idioma que não apresente para nós 

algum sentido. Essa noção me possibilitou compreender que o aprendizado de um idioma não 
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é natural e nem próprio para quaisquer sujeitos, por não termos acesso direto ao 

funcionamento linguístico-discursivo.  

Por meio das análises teóricas percebi que as participantes pretendiam elaborar 

atividades que possibilitassem aos alunos surdos e ouvintes de suas classes condições de 

assumirem suas intenções discursivas. Isto se dá pelo fato de que a linguagem tem o poder de 

transformar o sujeito, dando-lhe condição de interferir, modificar e produzir suas elaborações. 

Por esta noção, mesmo aqueles discentes que aparentemente não são capazes de aprender, há 

sujeito. Para tanto, o conceito de dialogismo de Bakhtin (1997) foi essencial para entender 

que, por meio dos enunciados presentes nos textos (orais, sinalizados, escritos, pictóricos, 

entre outros), capturamos, reestruturamos e modificamos as palavras dos outros conforme 

nossas intenções discursivas. Com isso, a inserção a textos e aos discursos em Libras e 

Português foram as apostas das participantes para proporcionar a entrada na ordem da língua. 

Com essa hipótese, as integrantes do GT elaboraram estratégias-didático pedagógicas, sendo 

que a literatura foi o meio escolhido pela maioria delas na tentativa de alcançar a prática 

bilíngue pelo ensino discursivo e interdisciplinar.  

Tomando como exemplo as participantes deste estudo, ficou explícito por meio de 

suas narrativas que, mediante as práticas pedagógicas que privilegiaram o uso de situações 

contextualizadas, os discentes com surdez conseguiam, na maioria das vezes, discursar, se 

posicionar e compartilhar o que assimilaram dos conteúdos transmitidos pelos professores em 

sala de aula, mesmo que não dominassem a escrita e a Libras fluentemente. Nas atividades 

apresentadas pela maioria das integrantes e nas estratégias didáticas de A3 essa oferta de 

materialidade significante (sinais ou orais/ escritos/pictóricos) com textos da mesma fábula 

em diferentes versões pôde ter contribuído para inserir os significantes e estabelecer as 

operações associativas e combinatórias dos sujeitos envolvidos, sejam surdos ou ouvintes.  

Mesmo que o aluno surdo de A3 não tenha demonstrado o domínio das expressões corporais e 

faciais e nem conseguido compreender sozinho os enunciados das perguntas em português, a 

participante proponente percebeu que, na sinalização e escrita dele, havia elementos da 

história da fábula na elaboração do texto. Como explica Lacan (1988, p.78), “o sujeito dispõe 

de todo um material significante que é a sua língua, materna ou não, e dela se serve para fazer 

passar no real significações”.  

Pelas Sequências didáticas de A3 tive a oportunidade de apresentar a realidade em que 

está inserida a maioria dos surdos nas escolas de Educação Básica. Ela pontuou como uma de 

suas maiores dificuldades a ação colaborativa junto aos professores regentes já que, na rede 

de ensino que atuava, o intérprete deve ser licenciado em Letras/ Libras para assumir também 
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a função de docente de Libras. Em diversos momentos de nossos estudos, a falta do trabalho 

colaborativo foi observado e demonstrou a precariedade do processo educativo dos alunos 

com deficiência auditiva. A maioria dos professores regentes das áreas disciplinares delega a 

responsabilidade de ensinar aos intérpretes que, por sua vez, elaboram atividades adaptadas 

simplificadas com o intuito de ajudar no acesso aos conteúdos curriculares, como 

mencionado. Já nos relatos de experiências apresentados durante o GT ficou evidente que, 

quando o professor regente realiza um trabalho colaborativo tomando para si a função de 

ensinar a todos os alunos, há maior envolvimento por grande parte dos alunos, sejam ouvintes 

ou não.  

Com o encerramento do GT e concluída a coleta de dados, tive a oportunidade de 

problematizar minha inquietude com relação às estratégias didático-pedagógicas. Parecia, 

entretanto, que uma lacuna ainda existia com relação aos meus estudos, até que me foi 

oportunizado pela equipe de pesquisa o estudo dos conceitos de ensino e transmissão. 

Considerando que esta pesquisa se deu em ambiente escolar precisei explorar estas noções 

que trouxeram novos elementos para refletir sobre minha prática e analisar os dados do GT. 

Com base nesses estudos, comecei a entender o que o texto de Revuz (1998) problematiza 

acerca de o aumento de estratégias didáticas não ocasionar, na mesma proporção, casos de 

aprendizagens bem-sucedidas para o ensino de línguas estrangeiras.  

Por este novo percurso teórico compreendi que, nos processos de constituição da 

escrita, do sinal ou da fala, cada sujeito tem à sua disposição significantes que lhe são 

demandados a partir do campo do Outro, mas esse sujeito só poderá avançar se, por exemplo, 

os discursos proferidos em sala de aula forem tomados e colocados como demanda pelo 

próprio sujeito. Para o educando, existe a possibilidade de ‘escutar’ a palavra do mestre e a 

tomar como sua, elaborando-a, associando-a a outras. A adesão à ideia que não é dele e nem 

do docente engendra o que se torna próprio e original do aluno. Nesse sentido, percebemos 

que o Outro, atravessado pelos professores, pelos textos, pelos colegas, é importante para as 

elaborações discursivas dos alunos surdos e ouvintes.  

Faz-se necessário salientar que, ainda que decidamos cobrar ou corrigir os alunos, a 

questão em demanda é apreendida pelo sujeito por meio de operações do inconsciente quando 

se instala uma ‘falta’ entre o aluno e o professor. A impossibilidade de educar, citada por 

Freud em seu texto Prefácio à Juventude Desorientada (1996) vem dessa ‘hiância’ no 

encontro do aluno/professor e a linguagem que os atravessa. O impossível da educação não 

pode ser transformado em qualquer aposta, mas para que nós professores possamos 

compreender que algo se produz nesse intervalo e que não temos controle e nem domínio dos 
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resultados. Por esta reflexão acerca das concepções de ensino e transmissão, percebi este 

estudo não mais com a expectativa para reunir as atividades didático-pedagógicas, embora 

elas já tivessem sido elaboradas. Pude, outrossim, entender a importância dessas atividades 

para que os professores participantes construíssem seus modos singulares na docência de seus 

alunos.  

No que tange à assimilação dos conteúdos, isto não é fácil para quaisquer sujeitos, 

sendo que não depende ‘apenas’ do professor regente, do intérprete, do docente de Libras, 

mas da forma como cada um de nós reagimos a determinada metodologia, a determinado 

texto. Para tanto, a inserção das línguas por intermédio da abordagem discursiva pode vir a 

proporcionar a aprendizagem, mas não é garantia visto que aquilo que se ensina não é 

previsivelmente o que o aluno aprende. Ao final desta pesquisa faz recorrente uma questão 

que, provavelmente, me conduzirá a outros estudos. As atividades apresentadas pelas 

participantes demonstraram que em uma disciplina semanal, em atendimento educacional 

especializado ou em alguns momentos de ação colaborativa entre os professores e intérpretes 

e/ou docentes de Libras, a oferta de materiais significantes provocaram atos de respostas nos 

alunos sejam surdos e ouvintes. O que nos aguardaria então se esses alunos tivessem a 

oportunidade de receber os conteúdos (inter)disciplinares por meio do ensino discursivo da 

Libras e do Português escrito? 

Não pretendi com a apresentação das atividades solucionar problemas cotidianos de 

salas de aula com surdos ou não, mas tecer o percurso teórico e como este fundamentou as 

práticas até então analisadas. Os dilemas de salas de aula não serão solucionados no 

desenvolvimento das estratégias discursivas, tampouco quando o professor aprende sobre a 

constituição do sujeito e sua relação com a linguagem. Mas esta pesquisa-ação permitiu-me 

problematizar a realidade em que as participantes estavam inseridas para que buscassem seus 

modos singulares de lidar com essa complexidade em seu cotidiano nas escolas e, 

principalmente, para contribuir com as discussões sobre essa abordagem do ensino bilíngue 

que, a meu ver, ainda está em construção. 

Hoje não atuo diretamente com discentes surdos, mas como professora de História 

para alunos ouvintes do 7º ao 9º anos, reconheço que esta pesquisa mudou minha forma de 

enxergar cada educando. Já não tento mais diagnosticá-los e sequer categorizá-los quando não 

conseguem aceder à escrita ou estabelecer um laço com o conteúdo de quaisquer disciplinas. 

Apenas, com ética e compromisso, faço minha aposta!  
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APÊNDICE A – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO – TCLE CONFORME ORIENTAÇÕES DO COMITÊ DE ÉTICA 

EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (CEF/UFG) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidada/o a participar, como voluntária/o, de uma pesquisa. Meu 

nome é Patrícia Maria Jesus da Silva, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação 

é “Ensino na Educação Básica”.  

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 

delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável.  

Esclareço que em caso de recusa na participação você NÃO será penalizado(a) de 

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pela pesquisadora responsável, via e-mail (patriciaandre2105@gmail.com) e, inclusive, sob 

forma de ligação ou mensagem no dispositivo whatsapp, através dos seguintes contatos 

telefônicos: (62) 9670-0805 e (62) 3282-2155 (no período da manhã). Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus diretos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215. 

A pesquisa intitulada “A Formação de Professores Bilíngues: perspectivas e 

possibilidades para a educação de surdos”, que será desenvolvida como dissertação de 

mestrado, na modalidade profissional, tem por objetivo final a organização de um conjunto de 

atividades e materiais didáticos que colaborem com a prática do professor bilíngue (Libras / 

Português Escrito), na educação básica de pessoas surdas/filhos de surdos etc. Pela 

metodologia de pesquisa-ação, a pesquisadora e os voluntários (professores, intérpretes, 

funcionários administrativos, pesquisadores e outros interessados nesta modalidade de 

formação bilíngue) se reunirão em um grupo de trabalho/estudo semanal,  durante o ano letivo 

de 2016, totalizando 120 horas, com o objetivo de, juntos, identificar as necessidades e, 

assim, buscar conceitos teóricos, conteúdos disciplinares e procedimentos didático-

pedagógicos que contribuam para suas formações continuadas. Desta forma, as 

problematizações serão formuladas conjuntamente, integrando a identificação, a reflexão, a 
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ação, a avaliação e a reformulação.  

A Pesquisa justifica-se pela aprovação da LEI Nº 9.681 DE 23 DE OUTUBRO DE 

2015 que dispõe sobre Diretrizes e Parâmetros para o Desenvolvimento de Políticas 

Educacionais voltadas à Educação Bilíngue Libras/ Português Escrito, a serem implantadas e 

implementadas no âmbito do município de Goiânia. De acordo com esta proposta, a Língua 

Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa escrita devem ser privilegiadas como meio de 

interação entre os sujeitos, bem como de instrução das atividades escolares para o ensino de 

todas as disciplinas curriculares em todos os níveis e modalidade da educação básica.  Assim, 

a Lei é um estímulo à organização e à ampliação de programas específicos para formação e 

elaboração de material didático e paradidático, com recursos multimídia e das novas 

tecnologias.  

De toda forma, o/a participante pesquisada/o tem livre escolha quanto à participação 

ou mesmo desistência desta, em qualquer momento. Não haverá remuneração à/ao 

participante e/ou aos seus pais e/ou responsáveis, e a aceitação da participação isenta o(a) 

participante e/ou seus pais e/ou responsáveis de todo e qualquer gasto financeiro. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

________________________________________________________ 

Professora Patrícia Maria Jesus da Silva 
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APÊNDICE B – MODELO DE CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA 

PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA ENTREGUES EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VIAS, CONFORME ORIENTAÇÕES DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (CEF/UFG) 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA – 1ª e 2ª VIAS 

 

Eu,_______________________________________________________________, 

RG______________ CPF ______________ abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo “A Formação de Professores Bilíngues: perspectivas e possibilidades para a 

educação de surdos”, como sujeito. Fui devidamente informada/o e esclarecida/o pela 

pesquisadora Patrícia Maria Jesus da Silva sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, não estando vulnerável a nenhum tipo de risco, além do benefício de 

aprendizagem por meio de intercâmbio de experiências neste grupo de trabalho/estudo que 

terá como base metodológica a pesquisa-ação. Estou ciente de que a aceitação desta 

participação me isenta de todo e qualquer gasto financeiro, e que não há remuneração aos 

participantes da pesquisa e/ou responsáveis. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção 

do acompanhamento/ assistência prestado ao participante da pesquisa.  

 

 

Goiânia, __ de _________ de _______ 

 

Assinatura da/o voluntária/o: ______________________________________________ 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 1 - SONDAGEM INICIAL PARA GT: ENSINO 

DISCURSIVO DE LIBRAS/PORTUGUÊS ESCRITO (PRIMEIRO SEMESTRE DE 

2016) 

 

 

Nome completo: 

_________________________________________________________________ 

 

CPF: _____________________________ RG: _______________________________ 

 

Endereço residencial completo: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

E-mail: 

______________________________________________________________________ 

 

Telefone/s:___________________whatsapp:_________________________________ 

 

Formação/Graduação:____________________________________________________ 

Pós-Graduação:_________________________________________________________ 

 

Atuação profissional (especificar se atua com surdos): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Local de trabalho: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

É deficiente auditivo ou ouvinte? Se deficiente auditivo, é oralizado? 

______________________________________________________________________ 

 

Interesse em participar da pesquisa: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Objetivos da participação: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO 2 - AVALIAÇÃO DO GT (APLICADO NO 

ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES DE 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO TRÊS/ AVALIAÇÃO DO GT APLICADOS 

NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Esta formação continuada atendeu as suas necessidades como professor que atua 

com a educação de pessoas surdas?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

2- De sua parte, o que foi identificado quanto às necessidades, prioridades e 

deficiências para a atuação do professor bilíngue? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

   

3- Sobre os conceitos teóricos, conteúdos disciplinares e procedimentos didático-

pedagógicos, em que contribuíram para a sua formação? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- Que resultados esta formação pode trazer para o ensino bilíngue: Libras/ 

Português escrito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5- As atividades interdisciplinares desenvolvidas foram adequadas às necessidades 

reais das salas de aula dos participantes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- Para o próximo semestre, o que deve ser acrescentado às discussões do GT?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

   Dê uma nota (um conceito) sobre a sua participação no Curso: 

a) Frequência: ______ b) Leitura e debate: ______ c) Produção de atividade 

interdisciplinar: _____ 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO 3 - PROBLEMATIZAÇÕES E CONCEITOS 

TEÓRICOS ADVINDOS DO GT (SEGUNDO SEMESTRE DE 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qual é a “Língua materna” para o surdo?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. O que você entende como educação escolar bilíngue para surdos?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Qual a importância do ensino de Libras para o aluno surdo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Qual a importância do ensino de Português Escrito, com as estruturas da 

gramática normativa, para o aluno surdo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Qual deve ser a Primeira Língua (L1) do surdo? Justifique.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Quem deve ser o profissional responsável pela educação bilíngue do surdo na 

escola de ensino regular? Justifique. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO A - PROPOSTA DE ATIVIDADES BILÍNGUES APRESENTADAS EM 

SLIDES (POWER POINT) PELA PARTICIPANTE A3 
 

 

 
Figura 1 - Slide de apresentação de Proposta de atividades bilíngues Libras/ Língua Portuguesa da participante 

A3 

 
 

 
Figura 2 - Slide de apresentação de fundamentação teórica pela professora intérprete A3 
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Figura 3- Slide de apresentaçaõ de  proposta interdisciplinar para cada componente curricular 

 

 

 
Figura 4 - Slide de apresentação da Fábula - O sapo e o boi - pela participante A3 

 

 



    93 

 

 
Figura 5 - Slide de apresentação de vídeo em Libras da Fábula - O sapo e o boi 

 

 

 

 
Figura 6 - Slide de apresentação da Fábula - O sapo e o boi - em outras versões escritas 
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Figura 7 - Slide de apresentação da reprodução e da filmagem da história recontada em 

Libras pelo aluno e pela professora intérprete A3 

 

 

 

 
Figura 8 - Slide apresentando as atividades adaptadas para o aluno surdo aplicadas em 

atendimento individualizado 
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Figura 9 - Slide de apresentação das atividades adaptadas para o aluno surdo aplicadas em 

atendimento individualizado 

 

 

 
Figura 10 - Slide de apresentação de atividade de produção escrita com reconto da Fábula - O 

sapo e o boi -pelo aluno surdo em atendimento individualizado 
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Figura 11 - Slide apresentando os objetivos dos jogos adaptados em Libras e Língua 

Portuguesa 
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ANEXO B - PROPOSTA DE ATIVIDADE ADAPTADA APLICADA POR A3 A ALUNO 

SURDO EM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 
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ANEXO C – PROPOSTA DE ‘LIVRINHO’ APLICADO COM O ALUNO SURDO EM 

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 
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ANEXO D - PROPOSTA DE JOGOS ADAPTADOS PARA ALUNO SURDO EM 

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 

 


