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O som do silêncio 

"Aprendi, hoje, com o seu silêncio,  
que gritar não traz respeito,  

que ouvir ainda é melhor que muito falar. 
 

E em respeito e admiração por você,  
eu me calo,  
me silencio,  

falo com meu corpo,  
com minhas mãos,  

para que você possa me ouvir." 

(Ana Amélia Noronha, 2011) 



RESUMO 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como interdisciplinar, aplicada e qualitativo-explicativa. 
Tem como objetivo geral avaliar a metodologia de ensino da Libras aplicada em 
curso de Licenciatura em Matemática. A metodologia foi organizada em quatro 
momentos distintos: levantamento do referencial teórico; desenvolvimento da 
disciplina de Libras em uma turma de terceiro ano, turno integral/noturno, do curso 
de Licenciatura em Matemática; a construção do objeto de aprendizagem, por meio 
de intervenção em uma turma de EJA - Educação de Jovens e Adultos, com três 
alunos surdos inclusos; e a criação de um blog educacional permanente sobre o 
ensino em Libras, uma vez que a realidade educacional dos surdos ainda é 
deficitária. Organizou-se o trabalho, apresentando na introdução, aspectos da 
inclusão e legislação vigente sobre a Libras. No referencial teórico, apresentaram-se 
as diferentes linguagens e a formação docente, e a Libras como artefato linguístico-
cultural surdo. Para a aplicação da pesquisa foram apresentados o objeto de 
aprendizagem e os procedimentos metodológicos utilizados para a coleta de dados: 
filmagens da intervenção; aplicação de questionários; entrevistas em Libras com os 
alunos surdos; e os pareceres técnicos dos profissionais participantes. Após a 
análise e interpretação dos dados, obtiveram-se resultados satisfatórios, que 
deixaram evidentes a necessidade de novas estratégias para o ensino da Libras na 
formação de professores, tornando esta pesquisa fundamental para esse fim. 
 

Palavras-chave: Libras. Matemática. Formação de professor. Ensino em Língua de 

Sinais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research is characterized as interdisciplinary, applied and qualitative 
explanatory. Its general objective to evaluate the Brasilian Sign Language (LSB) 
teaching methodology applied in the Bachelor's Degree in Mathematics. The 
methodology was organized into four distinct phases: survey of the theoretical 
framework; development of Brasilian Sign Language of discipline in a third-grade 
class, full / night shift, the Bachelor's Degree in Mathematics; the construction of the 
learning object, through intervention in a class of EJA - Youth and Adult Education, 
with three included deaf students; and the creation of a permanent educational blog 
about teaching in Brasilian Sign Language, since the educational reality of the deaf is 
poor. Was organized the work, with the introduction, aspects of inclusion and current 
legislation about Brasilian Sign Language. In the theoretical framework, the different 
languages and teacher training were presented, and the LSB as deaf linguistic-
cultural artifact. For the application of the research were presented the learning 
object and the methodological procedures used for data collection: the intervention 
filming; questionnaires; interviews in LSB with deaf students; and the technical 
expertise of the participating professionals. After the analysis and interpretation of 
data were obtained satisfactory results that have left evident the need for new 
strategies for teaching LSB in teacher education, making this fundamental research 
for this purpose. 
 
Keywords: Brasilian Sign Language. Mathematics. Teacher training.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No processo evolutivo da educação mundial, constatam-se características 

seletivas em diferentes épocas. Isso evidencia que o acesso ao conhecimento 

sempre foi um privilégio para poucos. Dessa forma, os segmentos sociais mais 

pobres, as mulheres, os imigrantes, os afrodescendentes, os indígenas, os 

indisciplinados e os 'deficientes' representam a população excluída por uma escola 

não democrática. 

Somente após o fim da Segunda Guerra Mundial, final da década de 1940 e 

início de 1950, por insatisfações da população devido aos atos desumanos 

cometidos pelas potências ocidentais, houve a mobilização de diferentes grupos 

sociais excluídos e marginalizados, levantando bandeiras por direitos plenos de 

cidadania. Assim foi promulgada a "Declaração Universal dos Direitos Humanos", 

em 1948, tendo como lema os valores supremos de igualdade, liberdade e 

fraternidade entre os homens, oriundos dos ideais da Revolução Francesa 

(FERNANDES, 2007). 

Nos Estados Unidos, como marco histórico em 1975, é que se inicia a 

implantação da integração, por meio da Public Law 94-142 (Education for All 

Handicapped Children Act). Esta legislação garantia aos alunos com deficiência uma 

educação pública adequada em espaços menos restritos, sem segregação, em 

aulas gerais (ROYO; URQUÍZAR, 2012). 

Esse processo de integração resultou em dois contextos educacionais 

distintos, um regular e outro especial (sendo este subalterno àquele), com base em 

três princípios essenciais: 

 

* Inserção das pessoas com deficiência que conseguiam ou conseguem, 
por méritos pessoais e profissionais, utilizar os programas e os serviços 
disponíveis sem nenhuma modificação por parte da sociedade; 
* Inserção de pessoas com deficiência para que possam estudar, trabalhar, 
ter lazer, etc., convivendo com pessoas sem deficiência e sem a adaptação 
específica no espaço físico comum ou no procedimento da atividade comum 
de que necessitam; 
* Inserção de pessoas com deficiência em ambientes separados dentro dos 
sistemas gerais (escola especial na comunidade; classe especial em escola 
comum) (FERNANDES, 2007, p. 32-33). 

 

O que se pode entender é que a integração não considerava as 

especificidades de cada comprometimento físico, neurossensorial ou cognitivo. 
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Apenas buscava uma 'normalização', uma tentativa de aproximação ao padrão 

normal imposto pela sociedade. Mas ainda em favor dos direitos humanos, em 

ampliação ao enfoque das diversas lutas, a integração foi passando por 

modificações e o movimento da inclusão passa a ser o novo foco educacional, a 

partir da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 1990. 

Para que a inclusão pudesse ser implantada em todas as nações, organizou-

se, em 1994, a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Práticas na 

Área das Necessidades Educativas Especiais, em que participaram representantes 

de noventa e dois governos e vinte e cinco organizações internacionais, 

apresentando o enquadramento de ações a nível nacional, regional e internacional 

no intuito de reafirmar a conferência de 1990 (SALAMANCA, 1994). 

Essa concepção de inclusão promoveu nas abordagens governamentais 

sobre a educação, temas como gestão participativa, diversidades, necessidades 

educativas especiais e formação inicial e continuada, entre outros, para que em dez 

anos houvesse o cumprimento das ações propostas pelos países signatários, como 

o Brasil. 

Diante desse contexto, dentre a legislação a respeito de a educação e de o 

atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais - NEE, faz-se 

mister que os professores as conheçam, uma vez que as decisões nacionais são 

efetivadas por 'decreto'. Assim sendo, citam-se as principais orientações inclusivas 

legais existentes no país, tendo na formação dos professores uma importância ímpar 

ao que se refere às premissas para esse atendimento.  

Na Constituição Federal, de 1988, em especial o Artigo 208, explicita sobre o 

dever do Estado na garantia "de atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino" (BRASIL, 

C.F., 1988, art. 208). Também no artigo 53, do Capítulo IV, sobre o direito à 

educação, à cultura, ao Esporte e ao Lazer, é assegurada a criança e ao 

adolescente o "direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho " (BRASIL, C.F., 

1988, art. 53). 

Na LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - n. 9394/96, o 

artigo 58 esclarece que "entende-se por educação especial, para os efeitos desta 

Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais" assegurando a 
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esses o direito a currículo, método, recursos educativos e de organização 

específicos para atender às suas necessidades. (BRASIL, LDB 9394/96, art. 58). 

Na Resolução CNE/CEB nº 02/2001, apresentam-se as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na educação básica, tendo como definição  

 

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se 
um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que 
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em 
todas as etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, CNE/CEB 
02/2001, art. 3º). 

 

E nos PCNs (2003) são apresentadas estratégias para a educação de alunos 

com necessidades especiais – aqui entendidos como aqueles que apresentam 

significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais decorrentes de fatores 

inatos ou adquiridos, de caráter permanente ou temporário, que resultem em 

dificuldades ou impedimentos no desenvolvimento do seu processo ensino-

aprendizagem. 

Quanto à educação de surdos especificamente, em 2002, com a Lei nº. 

10.436, a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais – foi oficializada como língua natural 

do povo surdo brasileiro. O art. 4º apresenta que o sistema educacional federal, 

estadual, municipal e do Distrito Federal devem garantir a inclusão do ensino da 

Libras nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 

Magistério, em seus níveis médio e superior, como parte integrante dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs. 

Mas somente em 2005, com o Decreto nº. 5.626, que obteve-se a 

regulamentação de como deveria proceder o ensino da Libras e quem poderia 

ministrar os conteúdos referentes a esse conhecimento. Assim, as IES – Instituições 

de Ensino Superior - começaram a reformular os cursos de licenciaturas e a fazer as 

adequações necessárias para que tal disciplina contasse na grade curricular.  

 A Libras ainda é aceita apenas como língua em circulação nas escolas, vista 

como interação entre pares, para trocas de experiências cotidianas e informais, mas 

não como língua em uso para as práticas de ensino. Desvaloriza-se tudo o que o 

surdo tem a dizer, da forma como o diz. Ela não é considerada como própria para o 

desenvolvimento e a apropriação dos conhecimentos veiculados social e 
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culturalmente, nem mesmo para se ter acesso à língua portuguesa. Descaracteriza-

se ou não se assume que a Libras pode ser suficiente para a compreensão e 

aprendizagem dos educandos surdos, desde que os ouvintes tenham domínio dela. 

A questão, portanto, não é a Libras e nem o português falado/escrito, mas a postura 

dos profissionais frente à língua e a surdez. 

Pretende-se, portanto, neste trabalho apresentar um avanço no trabalho 

executado na disciplina Libras, contribuindo para a melhoria do atendimento 

educacional dos surdos e à disseminação da Língua Brasileira de Sinais a fim de 

seu reconhecimento efetivo e não apenas legal. Ainda, provocar um despertar nos 

órgãos competentes sobre a necessidade de regulamentação da carga horária da 

disciplina, baseada e amparada em pesquisas, bem como argumentada sobre o 

ensino de línguas estrangeiras. Dessa forma, descaracteriza-se a educação de 

surdos pertencente à modalidade de Educação Especial e se inicia um outro olhar, 

evidenciando as diferenças linguístico-culturais dessa comunidade, como o 

atendimento aos afrodescendentes e indígenas. 

 

1.1 Tema 

 A organização e o desenvolvimento da disciplina de Libras – Língua Brasileira 

de Sinais - para o curso de Licenciatura em Matemática.  

 

1.2 Problema   

 Quais os limites e as possibilidades entre as relações do ensino de Libras 

com as questões do ensino de matemática para alunos surdos?   

 

 A disciplina de Libras, na Licenciatura em Matemática de uma IES da cidade 

de Ponta Grossa, está alocada no terceiro ano, no segundo semestre, com uma 

carga horária de cinquenta e uma (51) horas. A análise em questão foi desenvolvida 

durante o segundo semestre de 2013, com cinco acadêmicos pertencentes ao 

terceiro ano, turno integral/noturno.  

 O problema foi delimitado pela pesquisadora que também ministrante da 

disciplina, em avaliações sistematizadas teóricas e práticas, verificar as dificuldades 

de entendimento dessa língua visuogestual por parte dos acadêmicos do curso de 

Matemática, em que são trabalhados mais aspectos do raciocínio lógico, 



15 
 

provenientes do Setor de Exatas e não tanto aspectos humanísticos na formação do 

professor, diferenciando-os de outras Licenciaturas do Setor de Ciências Humanas. 

Essa constatação pôde também ser confirmada em leituras diversas sobre as 

mesmas dificuldades apresentadas por outros educadores da mesma área de 

exatas (SILVA, M., 2010). 

Assim se constituiu o problema da pesquisa. As conversas de sala de aula, 

os acadêmicos em comentários por não terem o domínio mínimo necessário para o 

entendimento dessa língua, e por não haver um material de estudo adequado à 

especificidade da disciplina, estimulou o início da pesquisa. 

 

1.3 Justificativa 

 

 A escolha do tema partiu da vivência da pesquisadora como docente da 

disciplina de Libras em um curso de Bacharelado e cursos de Licenciatura1 para 

alunos ouvintes em duas Instituições de Ensino Superior da cidade de Ponta 

Grossa; como intérprete de Libras/Português em atendimento a alunos surdos na 

rede estadual de ensino público, na modalidade EJA - Educação de Jovens e 

Adultos; como coordenadora de cursos livres de Libras para a comunidade 

interessada; e como integrante da comunidade surda de Ponta Grossa. 

 A escolha pela área da matemática teve início, quando como intérprete desta 

disciplina na EJA, em atendimento a onze surdos adultos, foram surgindo as 

dificuldades de interpretação porque a pesquisadora não é formada na área 

específica, mas em Letras. O que caracteriza um dos fatores complicadores quanto 

à atuação de um Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais - TILS, ter um 

conhecimento aprofundado no assunto a ser interpretado, além do conhecimento 

necessário em língua de sinais para uma atuação fidedigna.  

 Em seguida, com as dificuldades encontradas pelos acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Matemática em se trabalhar conteúdos diversos com os alunos 

surdos encontrados nas salas de aula durante os estágios obrigatórios do curso, fez 

com que eles expusessem tal experiência e relatassem a realidade educacional 

desses alunos surdos quanto ao atendimento inclusivo inadequado, bem como a 

                                                     
1
 Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Artes Visuais, Licenciatura em Música, Licenciatura em 

Biologia, Licenciatura em Química, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Filosofia, 
Licenciatura em Matemática, Bacharelado em  Educação Física. 



16 
 

falta de formação dos próprios acadêmicos para o atendimento das Necessidades 

Educativas Especiais - NEE. 

 Constatou-se, com esses cinco acadêmicos, que a maior dificuldade é não 

conseguir avaliar ou analisar linguisticamente uma conversa em língua de sinais por 

não ter a possibilidade de retomar o assunto abordado em sala, tanto teoricamente 

como na prática, em seu estudo diário. A falta de um material didático digital que 

permita a verificação e retomada das sinalizações e conversações em sinais, faz 

com que não haja uma apropriação mais rápida dos conteúdos linguísticos de uma 

língua pertencente a uma modalidade distinta da modalidade de domínio do futuro 

educador. 

 Em pesquisa realizada por Márcia Silva (2010), constatou-se que entre os 

anos de 1950 a 1960, especificamente no Paraná, não havia pesquisas científicas 

sobre os surdos na área educacional, apenas a partir da década de 1970 é que se 

iniciam tais propostas de investigação. Muito mais preocupante em relação à área 

da Matemática que ainda muito falta a ser pesquisado. As abordagens das 

pesquisas em sua grande maioria trata dos processos de comunicação dos sujeitos 

surdos em relação à libras e à língua portuguesa, e não especificamente em relação 

a outras áreas do conhecimento. 

 A própria autora, em sua pesquisa sobre a escrita numérica por alunos 

surdos, não encontrou nenhum trabalho sobre essa abordagem, tendo como 

estratégia a referência de pesquisas similares realizadas com alunos ouvintes, 

fazendo uma analogia com alunos surdos investigados por ela, uma vez que há 

similaridade do desenvolvimento cognitivo entre surdos e ouvintes. 

  

1.4 Objetivos 

 

Determinaram-se os objetivos a partir da possibilidade de resposta ao 

problema apresentado de maneira global, levando-se em consideração a justificativa 

e os fins sobre aspectos sociais, educacionais e tecnológicos.  

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar os limites e possibilidades entre as relações do ensino da Libras com 

as questões do ensino da Matemática para alunos surdos.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Relacionar as necessidades da educação inclusiva dos surdos, por meio de 

leituras sobre estes e sua cultura, para a real adequação do trabalho do 

educador junto a esse alunado;  

 Utilizar recursos midiáticos como estratégia metodológica, visando a melhoria 

da atuação do educador;  

 Realizar estudos comparatórios sobre aspectos linguísticos significativos 

entre as línguas visuoespaciais e as línguas oral-auditivas, a fim de confirmar 

a importância de material didático digital em Libras para surdos e ouvintes;  

 Verificar o conhecimento compartilhado durante a disciplina de Libras, por 

meio de uma intervenção, quanto à comunicação entre ouvinte e surdos, em 

abordagem matemática para alunos surdos de uma turma de EJA;  

 Criar um Blog educativo para o ensino da Libras na formação de professores 

e o ensino da matemática para alunos surdos. 

 

1.5 Classificação da Pesquisa 

 

 As pesquisas são classificadas a partir das abordagens delimitadas e do 

enfoque dado pelo autor. Diferentes estudiosos sobre a sistematização 

metodológica, como Ander-Egg, Best, Hymann e Rummel, na década de 70, 

propuseram aspectos a serem considerados, como uma possibilidade organizacional 

de classificação científica das mesmas. Porém, foi Perseu Abramo (1979), que 

apresentou a mais completa análise classificatória das possíveis abordagens de 

uma pesquisa (MARCONI e LAKATOS, 2002). 

 Considerando a importância de verificação deste trabalho, pode-se 

caracterizar a pesquisa como interdisciplinar, caráter fundamental em pesquisas da 

área educacional, pois evidencia a superação do conhecimento fragmentado, 

relacionando-o com fatos e problemas reais; aplicada, por uma possibilidade de 

solução para o problema verificado e como estratégia de ampliação ao atendimento 

a outros profissionais da área educacional que já estejam atuando; e qualitativo-

explicativa, em virtude da reflexão e necessidade de argumentação livre sobre a 
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comunicação em Libras entre ouvintes e surdos e pelo aprofundamento permitido 

sobre a realidade da disciplina de Libras.  

 

1.6 Metodologia 

 

 A pesquisa foi organizada em quatro momentos distintos. A priori, o 

levantamento do referencial teórico, leituras, estudos e apontamentos das obras 

referentes ao problema. Para tanto, foram divididas em dois grupos: obras 

relacionadas à educação de surdos, cultura, legislação e aos aspectos linguísticos 

da Libras; e obras relacionadas às Tecnologias de Informação e Comunicação - 

TICs, ao ensino de línguas estrangeiras; às diferentes formas de linguagens; e à 

formação de professores. 

 O segundo momento foi o desenvolvimento da disciplina de Libras nos 

aspectos teóricos e práticos, durante o segundo semestre de 2013, com cinco 

acadêmicos do terceiro ano do curso de Licenciatura em Matemática, turno 

integral/noturno, em uma IES na cidade de Ponta Grossa - PR; e a elaboração das 

videoaulas com a delimitação dos assuntos desenvolvidos na disciplina Libras. Estes 

vídeos caracterizaram a construção do material didático necessário para o 

desenvolvimento da parte prática na disciplina, propondo além das aulas práticas 

presenciais, as aulas práticas em língua de sinais por meio de vídeos, como reforço 

à carga horária deficitária. 

 O terceiro momento diz respeito à construção do objeto de aprendizagem na 

criação de uma unidade didática sobre uma abordagem matemática nas artes 

visuais, especificamente na Op Art2, sua organização estrutural, aplicabilidade e 

verificação. Isso quer dizer, a contribuição ou não da disciplina Libras na formação 

de professores, quanto à abordagem matemática em caráter interdisciplinar com as 

artes visuais, em que a Libras é usada para a comunicação entre professor/aluno, 

independente da presença ou não do TILS3. Essa intervenção foi desenvolvida em 

uma turma de EJA, em que há três alunos surdos inclusos, durante o módulo da 

disciplina de Artes, do Ensino Médio. 

 Nesta etapa foi entregue o termo de autorização institucional ao diretor da 

                                                     
2
 Movimento artístico visual que utiliza ilusões óticas, por meio de elementos gráficos, surgido na 

década de 30, com Victor Vasarely.  
(Para saber mais acesse: http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/op-art.htm) 
3
 Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais - Lei n. 12.319/2010. 
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EJA, solicitando o acordo; e entregue os termos de uso de imagem e consentimento 

livre e esclarecido a todos os alunos da turma, aos professores participantes e à 

acadêmica de matemática (que desenvolveu a unidade didática) para ciência e 

participação da pesquisa. A partir disso, a coleta de dados foi determinada por meio 

de quatro instrumentos: filmagens da intervenção, aplicação de questionário aos 

alunos ouvintes, entrevista filmada com os alunos surdos, e parecer técnico dos 

profissionais participantes e acadêmica. 

 Os resultados da verificação organizacional e utilitária, constituiu-se por meio 

das análises de todos os instrumentos: filmagens da intervenção, questionários dos 

alunos ouvintes, entrevistas filmadas com alunos surdos, e os pareceres técnicos 

dos profissionais das áreas abordadas pela pesquisa - Matemática, Artes e Libras - 

convalidam o objeto de aprendizagem desenvolvido.  

 Por fim, o quarto momento resultou na criação de um blog educacional 

permanente sobre o ensino em Libras e o ensino da Libras para a formação de 

professores, por meio de textos e vídeos, no endereço 

www.ensinoemlibras.com.br. Tal etapa foi esclarecida em documento anexo à 

pesquisa. 

 Enfim, este trabalho foi organizado, didaticamente, apresentando na 

Introdução uma abordagem geral sobre o surgimento da educação inclusiva e da 

legislação que corrobora para a obrigatoriedade da implementação da disciplina de 

Libras em cursos de Formação de Professores e Fonoaudiologia; o tema e a 

justificativa para a pesquisa, bem como os objetivos delimitados e metodologia em 

busca de respostas e soluções para o problema apresentado. 

 O referencial teórico foi organizado em duas seções: na primeira, buscou-se 

abordar as diversas linguagens, o surgimento da linguagem escrita como 

representação e registro da oralidade e sua importância social como artefato 

cultural, a origem dos números e sua correlação com o alfabeto, a 'signwriting' como 

linguagem escrita das línguas de sinais e a importância do conhecimento da 

linguagem tecnológica para a formação docente. Na segunda seção, pretendeu-se 

esclarecer sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, enquanto artefato cultural 

linguístico, bem como sua organização interna. Também se apresentou a Libras 

como uma possibilidade de segunda língua para os ouvintes e sua importância como 

disciplina curricular obrigatória nos cursos de Licenciatura e Fonoaudiologia. 

 Na aplicação da pesquisa, foi realizada uma abordagem sobre a organização 
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da disciplina de Libras nas IES da cidade de Ponta Grossa, com sua respectiva 

carga horária, como exemplificação do que vem ocorrendo em outras IES dos 

demais estados, pelo fato de ainda não se ter uma legislação adequada para o 

funcionamento e organização dessa disciplina. 

 Sobre os encaminhamentos metodológicos, foram apresentadas as etapas 

realizadas durante toda a pesquisa. Inicialmente foi analisada a organização da 

disciplina de Libras no curso de Licenciatura em Matemática de uma IES da cidade 

de Ponta Grossa, quanto a ementa, conteúdo programático, carga horária e forma 

de avaliação.  

 Em segundo, foi feito o esclarecimento sobre o material didático virtual 

produzido pela pesquisadora, para as aulas práticas da disciplina de Libras a fim de 

proporcionar aos cinco acadêmicos ouvintes do curso de Licenciatura em 

Matemática, turma integral/noturno, um material em vídeo para estudos, 

disponibilizado em um canal no site YouTube. 

 O terceiro procedimento foi a intervenção realizada em uma turma de EJA - 

Educação de Jovens e Adultos, em que há três (3) surdos matriculados. A aplicação 

da unidade didática foi elaborada por uma acadêmica da turma de Matemática, em 

caráter interdisciplinar com a disciplina de Artes, com duração de  quatro (4) aulas, 

sobre a temática "Simetria e Op Art", visando analisar o processo comunicacional 

em Libras entre professor ouvinte e alunos surdos inclusos em sala regular. 

 A quarta etapa diz respeito à coleta de dados que foi determinada por quatro 

(4) instrumentos de coleta: filmagens das aulas da intervenção, por meio de três 

pontos fixos de captação de imagens e um ponto móvel; aplicação de questionário 

aos alunos ouvintes, contendo onze questões semiabertas; entrevista filmada em 

Libras com os alunos surdos, mediada pela intérprete que os acompanha durante as 

aulas; e os pareceres técnicos dos profissionais participantes da pesquisa (professor 

de Artes; professora de Matemática; intérprete de Libras; e acadêmica ministrante 

das aulas), elaboradas a partir de oito categorias pré-estabelecidas: plano de aula; 

desenvolvimento das aulas; interação professor ouvinte/aluno surdo; interação aluno 

ouvinte/aluno surdo; recursos tecnológicos; unidade didática; intérprete de Libras; e 

inclusão. 

 Em sequência apresentou-se a análise e interpretação dos documentos 

comprobatórios da disciplina de Libras no curso de Licenciatura em Matemática de 

uma IES da cidade de Ponta Grossa, bem como sobre o seu desenvolvimento 
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durante as cinquenta e uma (51) horas. E a análise e reflexão sobre os dados 

coletados a partir dos quatro instrumentos já descritos, organizados pela 

categorização estabelecida previamente. 

 Por fim, são apresentadas as considerações finais e a proposição de criação 

de um blog educacional permanente como uma maneira de amenização ou solução 

parcial aos problemas vivenciados na disciplina de Libras em curso de Licenciatura 

em Matemática, que representa igualmente os problemas surgidos nos demais 

cursos de formação de professores. 
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2. AS DIVERSAS LINGUAGENS 

 

 A comunicação humana rege o jogo existente na relação dialógica entre 

indivíduo, sociedade e língua. Desde o surgimento das primeiras sociedades, o 

homem inventou o fogo, cultivou a terra, construiu cidades e desenvolveu a 

linguagem. O estudo de grupos humanos em suas particularidades linguístico- 

culturais promove o surgimento de outros modelos comunicacionais, que são objeto 

da etnografia.  

 Logo, analisar o ato de fala ou sinalização é compreender um ato social 

complexo, que extrapola a competência linguística, tecendo uma rede de 

dependência global que deve ser analisada. Pois a variação cultural apresenta 

aspectos rotineiros, rituais e os atos de linguagem que compõem todo o discurso e 

sua progressão, bem como as regras de conversação e pontuação, notados na 

oralidade ou escrita (MARTINEZ, 2009). 

 Diante disso, pode-se considerar que há uma infinidade de linguagens, em 

amplo sentido do termo, se se relacionar que quadros de pintura, peças musicais, 

modas indumentárias, jogos desportivos, relações de parentesco entre outros 

exemplos, apresentam propriedades sociais específicas, pois são capazes de 

expressar sob diferentes maneiras  o mesmo significado pretendido (LOPES, 2007). 

 Dessa forma é pelo pensamento que o homem e o mundo se relacionam, pois 

a troca cognitiva entre um homem e outro, em um espaço social, se confirma por 

meio dos signos3. Isso significa que esses signos servem de suporte material para a 

comunicação entre os seres, atribuindo às diferentes linguagens o caráter 

modelizante e ideológico, uma vez que o comportamento humano se estrutura de 

duas formas distintas: por um código genético (herança) e por um código linguístico-

ideológico (convívio social).  

 Portanto, pode-se considerar que as linguagens tem uma função controladora 

comportamental em que um membro exerce sobre o outro, pertencentes a um grupo 

social, sem se ter consciência da complexidade comunicacional permeada de 

fatores psicossociais (LOPES, 2007). 

                                                 
3
 Signo - atribuição a um determinado conjunto fônico, como tradução de um determinado elemento 

experimentado. Associação arbitrária entre um conteúdo (sentido) e uma expressão (representação) 
(LOPES, 2007). 
Signo linguístico - une um conceito (significado) a uma imagem acústica, uma impressão psíquica 
(significante) (SAUSSURE, 1995). 
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 Nesse ínterim, é que surgem, além das naturais, as linguagens artificiais, as 

quais dizem respeito aos diferentes sistemas de comunicação, notação ou cálculo, 

como a linguagem matemática, a tecnológica, entre outras. 

 

2.1. A LINGUAGEM MATEMÁTICA 

 

 Desde os primeiros manifestos de comunicação dos seres humanos, o 

homem faz associações para representar a realidade que o cerca, ou as 

experiências vivenciadas por ele, em um espaço de tempo. Essas associações não 

diziam respeito unicamente as suas ações de sobrevivência, mas a uma forma de 

representar todo e qualquer elemento. Durante séculos, o ser humano foi capaz de 

conceber vários números, sem mesmo atingir o seu real significado de abstração. 

 Assim, surgem as primeiras formas de supostas 'contagens' desenvolvidas 

pelo homem. Para cada elemento real era determinada uma forma de 

representação, podendo ser um ruído, ou o uso de um outro elemento menor 

(pedras, gravetos ou frutas, por exemplo). Mas somente com o surgimento da 

associação da fala com a escrita, é que o sistema de contagem propriamente dito foi 

desenvolvido, por se desenvolver também um altíssimo grau de abstração quanto à 

representação da realidade (SANTOS et al, 2010). 

 As associações numéricas (quantificação) que anteriormente eram 

representadas pela reunião de elementos menores, passaram a ser indicadas pela 

criação de símbolos, mas que não permitiam ainda uma maneira de contagem, 

sendo usadas para isso, marcas na areia, nós em cordas, ou pedrinhas, como os 

cálculos desenvolvidos por meio do ábaco4. Esse artifício que permite aos humanos 

com pouco desenvolvimento intelectual a comparação facilitada entre dois 

agrupamentos de elementos iguais ou não, sem a necessidade da contagem 

abstrata foi chamado de 'correspondência unidade a unidade'5. Essa capacidade se 

manifesta no ser humano a partir de um ano e três meses, juntamente com a fase de 

aquisição de linguagem, em que se inicia o processo de abstração (IFRAH, 1997). 

                                                 
4
 Ábaco - tábua emoldurada e cheia de areia para cálculos; aparelho munido de várias fileiras de 

bolinhas para o ensino primário de cálculo. De origem oriental, para as contagens de povos antigos. 
Disponível em: http://paje.fe.usp.br/~labmat/edm321/1999/material/_private/abaco.htm 
5
 Georges Ifrah (1997) exemplifica essa correspondência quando é analisada a quantidade de 

assentos de um ônibus em relação à quantidade de passageiros dentro dele. Visualmente pode-se 
concluir se há mais passageiros, menos ou se há uma bijeção em relação aos lugares disponíveis, 
sem que haja a necessidade de contagem propriamente dita. 
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 Desde os povos pré-históricos se pôde ter um raciocínio matemático, sem a 

consciência da abstração numérica. Os sumérios e os egípcios deixaram registros 

dessas simbologias, sendo completamente diferentes uma da outra. Também os 

gregos desenvolveram um sistema de símbolos para representação associativa à 

quantificação de elementos. Já os hebreus e árabes utilizavam um sistema 

alfanumérico que se confundia com a escrita, não permitindo a diferenciação entre 

registro escrito e representação numérica.  

 Outra representação numérica largamente conhecida é o sistema de 

numeração romano, similar ao sistema ático grego. Neste era possível utilizar o 

princípio da adição, multiplicação e subtração, mas quanto mais ordens decimais 

eram utilizadas, maior era a complexidade de representação. Atualmente é utilizado 

apenas para representar a numeração dos séculos e os incisos na legislação. Os 

maias, com alto grau de desenvolvimento, utilizavam apenas dois símbolos que 

combinados e repetidos de diversas maneiras representavam valores diferentes, e 

um terceiro símbolo para representar um valor nulo (zero) (SANTOS et al, 2010). 

 O mais conhecido sistema de numeração é o indo-arábico, idealizado pelos 

hindus, mas divulgado pelos árabes. Os traços utilizados para a representação 

numérica era muito distinto do atual, que passou a ser a versão latina dos dez 

algarismos utilizados nos cálculos matemáticos. Esse tipo de sistema (apenas dez 

elementos, incluindo o zero) também foi reconhecido na Índia no século V d.C. Foi a 

partir desse sistema que o ser humano conseguiu realizar as operações básicas 

conhecidas, utilizando os próprios algarismos, em uma ordenação lógica de suas 

posições (SANTOS et al, 2010). 

 Porém o surgimento dos nomes dos números está diretamente relacionado 

aos gestos e fala humanos. Os primeiros registros encontrados sobre isso, relatam 

das tribos do nordeste da ilha de Nova Guiné, localizada no sudoeste do Oceano 

Pacífico, que 'nomeavam' as representações quantitativas (símbolos) com os nomes 

de partes do corpo que eram utilizados para indicar certa quantidade.  

 Logo, o nome do dedo mínimo servia para representar tanto o número 1 

quanto o número 22, pois podia-se considerar o dedo da mão direita como o da 

esquerda. Eram utilizados os nomes e as partes correspondentes do corpo como os 

dedos das mãos e dos pés, ombros, cotovelos, joelhos, pulsos, nádegas, manúbrio-

esternal (região do osso esterno), olhos, orelhas e mamilos para a representação 

numérica gestual e oral (IFRAH, 1997; SANTOS et al, 2010). 
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 Segundo Hawtrey (apud IFRAH, 1997), entre os índios Lenguas, naturais da 

região do Chaco Paraguaio, os nomes dos números além de se referirem a partes 

do corpo, também faziam referência a gestos de aproximação entre essas partes 

(como as mãos ou pés aproximados). Ou como os índios Zuñis, naturais da região 

do Novo México, que para Cushing (apud IFRAH, 1997), nomeavam os números por 

meio dos conceitos manuais de dedos levantados ou abaixados combinados. 

 

FIGURA 1 - Simbolizações escritas antigas 

 

      Fonte: IFRAH, 1997, p. 46 
 

 

 Isso evidencia que para diferentes grupos sociais, as orientações corporais 

como representação numérica, não representavam um 'número' propriamente dito 

na concepção atual do termo, mas gestos ou partes do corpo combinados em gestos 

que representavam uma associação entre unidade (quantidade 'x') e imagem (parte 

do corpo), caracterizando certa quantidade de elementos reais. De igual forma para 

as representações simbólicas (sinais gráficos de qualquer espécie), escritas e orais. 

Portanto, a manifestação gestual precedeu a expressão oral dos números, 
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igualmente ocorrido com os signos-linguísticos orais, para que posteriormente 

houvesse a criação de sinais gráficos representativos das letras e dos algarismos. 

 

2.2. A LINGUAGEM ESCRITA 

 

 As línguas orais ou sinalizadas são sistemas de signos distintos. Igualmente 

distinta é a escrita, um outro sistema. A razão desta é representar e armazenar 

aquelas, mesmo sem ter aproximação nenhuma com as palavras oralizadas. Porém, 

a ligação íntima entre escrita e fala, aquela representando esta, acaba por apoderar-

lhe o papel principal, instigando os seres humanos a dar maior importância às 

formas escritas, do que ao próprio signo. Para um entendimento melhor, seria a 

valorização da imagem de uma fotografia do que das próprias pessoas que a 

compuseram. 

 Talvez esse valor maior seja em razão de ser o maior artefato cultural já 

criado pelo homem. Ferramenta intelectual poderosa, que nem sempre esteve ao 

alcance e entendimento de todos. Dentre as necessidades humanas em um grupo 

social, a de registrar visualmente seu pensamento, tornando-o 'eterno', faz com que 

a escrita seja considerada como o melhor meio de comunicação e expressão 

durável, conservando permanentemente as falas ditas em um determinado lugar e 

época (IFRAH, 1997; SAUSSURE, 1995). 

 O sistema de signos escritos, idealizada pelo Sumérios há mais de cinco mil 

anos, tornou possível o reavivar do pensamento, uma vez que possibilitou a fala 

tornar-se muda. Os registros inicialmente em argilas (depois em pedras, folhas, 

couros ou papéis) permitiram que essa nova linguagem disciplinasse o pensamento, 

sendo necessária sua organização mental, para poder transcrevê-lo em diferentes 

meios. O que permitiu não só o acesso ao mundo das ideias, mas a sua 

perpetuação no tempo e no espaço (IFRAH, 1997). 

 Os primeiros registros encontrados sobre a invenção da escrita, datam do fim 

do IV milênio a. C., no país de Sumer6, nos documentos intitulados 'Tabuletas', que 

serviam como papéis para seus registros. Foram encontrados, nas escavações, 

                                                 
6
 País de Sumer - situado no território do Iraque, este país compunha a baixa Mesopotâmia, em um 

conjunto de principados de cidades-Estado, unidas fortemente por uma língua, uma escrita e uma 
religião comuns. Nessa região, depois chamada de Babilônia, é que saíram os primeiros formatos de 
agricultura e urbanismo, evidenciando a alta tecnologia desenvolvida (IFRAH, 1997). Disponível 
também em: http://www.historiadomundo.com.br/assiria/civilizacao-assiria.htm 
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pedaços pequenos de tábuas retangulares e abauladas, feitas de argilas, com 

marcas em baixo relevo, talhas e diferentes formas que indicavam não apenas 

objetos ou seres, mas certa quantificação desses elementos (IFRAH,1997; 

SANTOS, 2010). 

 

FIGURA 2 - Tabuletas Sumérias 

 

 Fonte: The Metropolitan Museum of Art
7
 - Cuneiform 

tablet: messenger tablet, 2112–2004 B.C. 

 

 Tanto a criação do alfabeto como dos algarismos foram organizadas por uma 

simbologia triangular que lembrava uma cunha - a então nomenclatura da escrita 

'cuneiforme', que substituiu as antigas escrituras pictográficas ou hieroglíficas (por 

desenhos), utilizadas pelos egípcios, passando a representar os sons da fala 

(fonemas e sons silábicos), a quantificação de elementos e os cálculos referentes a 

eles. 

 

                                                 
7
 Disponível em: http://www.metmuseum.org/search-results?ft=tablet+Uruk 
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FIGURA 3 - Evolução da Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

     Fonte: SITCHIN, 1976, p. 39 
 
 

 Pode-se verificar, no quadro comparatório sobre a evolução da escrita, as 

diferentes formas de registro escrito do início da civilização, em que são 

apresentados pictogramas sumérios até a modificação para a escrita cuneiforme - 

processo de evolução em que simples gravuras passaram a ser registradas a partir 

do agrupamento de cunhas, como representação do entendimento do mundo real. 

                

2.2.1. 0 Alfabeto e a Numeração 

 Com a evolução da humanidade por meio do contato entre sociedades 

distintas, seja por guerra (disputa de território) ou por comercialização de iguarias, a 

invenção do alfabeto serviu para escrever (registrar) toda e qualquer palavra oral, 

mediante um agrupamento de sinais, chamados 'letras', que combinados 

representavam todos os sons produzidos pelos falantes. 

 Tal invenção, criada pelos fenícios por volta do século IX a.C., promovia uma 

forma de abreviação das complexas escritas egípcias (hieróglifos) ou assírio-

babilônicas (herdadas dos Sumérios) usadas no Oriente, como forma de manter o 

controle para os registros comerciais, inventários e outras formas de contabilidade, 

uma vez que a escrita egípcia ou a cuneiforme dificultavam tal feito (IFRAH, 1997).  
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FIGURA 4 - A Escrita Fenícia 

 

Fonte: FERREIRA e PAIVA, 2013
8
 

 

 O alfabeto fenício possuía vinte e duas letras e sua primeira aparição foi em 

Biblos, em uma inscrição datada do século XIII a.C. Serviu de base para a criação 

do alfabeto grego (primeiro a ter vogais), que por sua vez contribuiu para os 

alfabetos itálicos osco, umbro e etrusco, e ao latim (SANTOS et al, 2010). 

 Foi largamente difundido pelo povo fenício em razão das navegações 

ousadas e comercialização entre os povos circunvizinhos moabitas, edomitas, 

amonitas, hebreus e arameus9. Posteriormente também foi adotada pelos povos 

ocidentais, que adaptaram suas línguas, modificando-as ou acrescentando outros 

sinais gráficos para as representações fonêmicas e vocálicas (IFRAH, 1997). 

 

                                                 
8
 Disponível em: http://paleografianomuseu.blogspot.com.br/2013/01/o-alfabeto-e-escrita.html 

9
 Povos da antiguidade: Moabitas - povo nômade que se estabeleceu a leste do Mar Morto, por volta  

do século XIII a. C., região chamada de Moabe  
(Disponível em: http://povosdaantiguidade.blogspot.com.br/2010/03/moabitas.html).  
Edomitas - povo descendente de Esaú, que vivia a sudeste do Mar Morto, região de Edom, por volta 
do século IX a.C. (Disponível em: http://www.dicio.com.br/edomita/)  
Amonitas - povo descendente de Amom, que vivia a leste do rio Jordão e do Mar Morto, por volta de 
853 a.C. (Disponível em: http://www.dicio.com.br/amonita/)  
Hebreus - povo descendente de Éber, da região do Oriente Médio, por volta do segundo milênio a. C. 

(Disponível em: http://www.historiadomundo.com.br/hebreus)  
Arameus - povo nômade que se estabeleceu na Mesopotâmia, entre os séculos XI e VIII a. C. 

(Disponível em: http://povosdaantiguidade.blogspot.com.br/2009/12/arameus.html) 
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FIGURA 5 - Alfabetos Fenício, Hebraico, Grego e Itálico 

 
Fonte: IFRAH, 1997, p. 451 
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 Também o surgimento dos números seguia a ordenação das letras, sendo 

pronunciadas em sequência como representação quantitativa. As tabuletas de 

Heliastes10 servem como exemplo. Diferentes povos da antiguidade idealizaram a 

notação numérica mediante as letras do alfabeto fenício, copiando a ordenação fixa 

das letras. Percebe-se isso também na enumeração de datas, parágrafos e versos 

do Antigo Testamento, em hebraico, cujo uso ainda remonta as letras do alfabeto. 

Assim organizou-se a numeração colocando as letras hebraicas na mesma ordem 

que as fenícias, considerando as nove primeiras aos nove primeiros números, as 

nove letras seguintes às nove dezenas e as quatro últimas letras às quatro 

centenas. Portanto, ao escrever um número maior bastava justapor letras que 

indicavam as ordens das unidades de maneira consecutiva (IFRAH,1997). 

 

TABELA 1 -  Numeração Hebraica 

  Fonte: IFRAH, 1997, p. 457 

                                                 
10

 Heliastes - tribunal popular grego da antiguidade, formado pelos heliastas - membros atenienses 
sorteados anualmente. As tabuletas eram as formas de se registrar as leis numeradas ou ordenadas 
pela mesma ordenação das letras do alfabeto. 
Disponível em: http://www.unigalera.xpg.com.br/Grecia.pdf  Acesso em: 13/02/2014. 
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 Porém, para uma numeração maior ou eram associadas letras que 'somadas' 

representavam a quantidade pretendida, ou eram utilizadas por meio das formas 

terminais de algumas letras como tsade (500), pe (600), nun (700), mem (800) e 

kaph (900). Mas não havia uma regularidade para outros valores, sendo usados 

números e palavras para representá-los (IFRAH, 1997). 

 Para os gregos a organização numérica se deu igualmente pela organização 

fenícia e hebraica, dando um valor para cada letra do alfabeto, seguindo a 

ordenação fixa das letras (MORAES et al , 2008). 

 

TABELA 2 - Numeração Grega 

 

  Fonte: http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=985&sid=9 

 

 Evidencia-se, portanto, que tanto a representação gráfica de letras quanto a 

de algarismos, foi se constituindo de maneira aleatória ou arbitrária, passando por 

transformações (evolução) lentas. Mas todo e qualquer sistema de escrita necessita 

de um conjunto básico de 'símbolos' previamente definidos; um conjunto normativo 

(regras de uso) convencional compartilhado por um grupo social; e uma linguagem 

oral ou sinalizada, representativa dos elementos reais, representada pela simbologia 

criada por esse mesmo grupo social, ou herdada de outro grupo. 

 Outros símbolos matemáticos além dos números que compõem essa 

linguagem também poderiam ser apresentados, bem como o seu surgimento, como 
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é o caso do sinal '+' advindo da derivação do termo 'et' do latim. Porém, não são 

parte do objetivo da pesquisa, permitindo nesse ponto uma possibilidade para outras 

investigações. 

 

2.2.2. Signwriting ou ELS 

 Criada em 1974, por Valerie Sutton, a escrita das línguas de sinais (ELS) é 

mais um sistema de registro que utiliza símbolos visuais que representam as 

diferentes formas que as mãos assumem durante a constituição dos termos 

sinalizados. É utilizado para escrever qualquer língua de sinais, igualmente como 

outros alfabetos que são utilizados por diferentes línguas orais em suas 

representações gráficas, como o alfabeto romano (latino) (SUTTON, 2009). 

 Valerie Sutton (2009), especialista em sistemas de escrita, desenvolveu o 

signwriting a partir de características gráficas e esquemáticas para representar a 

comunicação visuogestual das línguas de sinais, diferenciando-se dos demais 

sistemas de escrita formal inventados pelo homem no transcorrer da história. De 

igual forma que os ouvintes utilizam o alfabeto para registro escrito, os surdos 

necessitam registrar sua língua sinalizada, e isso começou a ser possível por meio 

desse sistema. Aqui no Brasil, foi a partir de 1996 que foram direcionados olhares a 

esse sistema de escrita, despertando surdos e pesquisadores linguistas ouvintes ao 

conhecimento e entendimento dos sinais gráficos utilizados para representar não 

apenas as letras do alfabeto de outra língua, mas para representar toda e qualquer 

configuração de mão utilizada na comunicação sinalizada (STUMPF, s/d). 

 Há três possibilidades de registrar os sinais: uma é a escrita apresentando a 

figura do corpo inteiro, muito utilizada na Dinamarca; outra é a escrita padrão, em 

que se usa uma simbologia para unidade visual, utilizada nos Estados Unidos, Brasil 

e outros países; e a escrita simplificada ou a mão, que exclui alguns sinais 

(símbolos) para facilitar a redação manuscrita. Toda a escrita dos sinais é 

representada pela perspectiva da visão de quem sinaliza, deixando o símbolo 

vazado (apenas com contorno), parcialmente pintado (metade do símbolo 

preenchido e metade não) ou totalmente pintado. Essa grafia está diretamente 

ligada à orientação da mão do sinalizador, se a palma da mão está virada a ele, se a 

mão está perpendicular ao seu corpo, ou se o dorso da mão está sendo visualizado 

por ele (sinalizador) (SUTTON, 2009). 
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 Também é representada de diferentes formas a configuração da mão, se 

totalmente fechada, se aberta em círculo, ou se plana (com dedos fechados). Além 

desse aspecto, podem ser inseridos nos símbolos a presença dos dedos das mãos e 

suas disposições (organizados em dez agrupamentos), sem esquecer da localização 

da mão no espaço em relação ao chão (desenho segmentado) ou à parede 

imaginária (desenho contínuo) (SUTTON,2009). 

 Há também a necessidade de representar os seis diferentes tipos de 

contatos, como pegar, bater, escovar, esfregar, entre elementos e toque simples; 

como os seis tipos de articulações dos dedos; os seis tipos de movimentos retilíneo, 

circular, curvo (semicircular), helicoidal, angular ou sinuoso; os dois tipos de 

movimentos de eixo; a expressão facial; e por fim a pontuação dos discursos 

(SUTTON, 2009). 

 

FIGURA 6 - Signwrinting 

    

    Fonte: SUTTON, 2009, p. 14
11

 

 

                                                 
11

 Disponível em: 
http://www.signwriting.org/archive/docs9/sw0821_SignWriting_Basics_Instruction_Manual_Sutton.pdf 
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 Diante desses esclarecimentos, pode-se depreender que a invenção da 

escrita passou a ter uma importância maior, ou uma valoração mais significativa em 

relação à oralidade ou sinalização gestual, por permitir que houvesse o registro dos 

aspectos culturais dos povos. Logo, entender a importância da criação do 

'signwriting' requer compreender o processo evolutivo da comunicação humana e 

sua necessidade de perpetuação, por meio dos diferentes registros. 

 Portanto, para que haja comunicação em uma outra língua, ou mesmo para 

aprendê-la, não se pode limitar exclusivamente ao sistema linguístico dessa língua. 

Essas dimensões predeterminadas quanto à utilização da língua e sua 

aprendizagem, o estudo aprofundado da comunicação, baseados em dados 

externos sobre o aprendiz e o meio, é que definirão a melhor didática a ser 

empregada, como é o caso do aprendizado da Libras, obrigatório em todos os 

cursos de Licenciatura e Fonoaudiologia12. 

 Cabe relembrar que a educação vem passando há muito tempo por 

transformações necessárias que refletem os anseios e angústias de educadores que 

precisam aliar a globalização de informações aos assuntos trabalhados, permitindo 

que sejam definidas quais as melhores diretrizes teórico-metodológicas e para que 

fim se destinam (MORAES et al, 2008). Neste caso, o uso das TICs – tecnologias de 

informação e comunicação, como novos modelos socioculturais no que diz respeito 

a formação dos educadores. 

 

2.3. A LINGUAGEM TECNOLÓGICA 

 

 As tecnologias são tão antigas, que desde a origem da espécie humana, por 

meio de sua engenhosidade, é que elas surgiram. Pois o uso do raciocínio é o que 

garante as crescentes inovações. Constatá-la no dia a dia não é nada difícil, basta 

olhar equipamentos e máquinas no meio em que se vive. Portanto, dominar 

tecnologia significa - poder, uma vez que promove a exploração, escravização e o 

controle de uma espécie em diversos aspectos sociopolíticos e econômicos. 

 Na Idade da Pedra, os homens para a própria sobrevivência, conseguiram a 

supremacia da espécie por dominarem o uso de elementos da natureza, com astúcia 

e engenhosidade. Água, fogo, pedaço de madeira ou osso de um animal, foram 

                                                 
12

 Decreto n. 5.626/2005 - regulamenta a Lei n. 10.436/2002. 
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utilizados para afugentar, dominar e matar animais e outros grupos sociais que não 

tinham as mesmas habilidades e conhecimentos. 

 O que levou ao desenvolvimento de novas tecnologias não mais para a 

defesa, mas para a dominação e ataque. Equipamentos mais elaborados, 

desenvolvidos e financiados por grupos sociais distintos, permitiram a organização 

de exércitos em conquistas por meio de guerra ou domínio cultural. Machados de 

madeiras e pedras foram substituídos por lanças de metal. Houve o adestramento 

de animais para combates. E canoas e barcos a remo foram sendo substituídos por 

caravelas e navios. Inovações tecnológicas cada vez mais poderosas, garantindo o 

domínio territorial e ampliando as riquezas (KENSKI, 2007; LEMOS, 2008). 

 Atualmente, as grandes potências mundiais continuam com o mesmo 

propósito de manter e ampliar seus poderes políticos e econômicos. Gastam em 

pesquisas de inovações para essa supremacia, na melhoria de armamentos e 

equipamentos militares. Essa evolução tecnológica também resulta em benefícios 

sociais, em invenções similares para as facilidades da vida social, podendo ser 

analisados os usos, benefícios e malefícios em todas as áreas de atividade humana, 

pois sua presença é irreversível. 

 Os vínculos entre conhecimento, poder e tecnologias apresentam-se em 

todas as épocas e em todas as relações sociais. A concepção de guerra ampliou-se 

significativamente pelo avanço intelectual e de inovações tecnológicas. E a rapidez 

de envio de informação, facilidade e interação comunicacional permitiu a 

globalização econômica. O que levou a novos conceitos de trabalho, 

desenvolvimento e introdução de novas tecnologias na produção e administração 

empresarial, agravando a exclusão social (KENSKI, 2007). 

 Com isso obriga-se à mudança de olhar no que diz respeito à busca de novas 

ferramentas para a compreensão do fenômeno técnico-científico contemporâneo, 

pois há a inserção de um novo paradigma sociocultural que abarca a queda das 

grandes ideologias iluministas, o fracasso de sistemas políticos, a desconfiança 

sobre benefícios do progresso tecnológico e científico, a indiferença social da 

geração X e Y13, os desafios da manipulação genética, e das drogas no nível 

                                                 
13

 Geração X - é o grupo nascido entre 1965 e 1980 e são conhecidos também como afterboomers 

(pós- boomers) ou baby-busters. Dentre suas características estão a valorização da religião, dos 
rituais formais e do materialismo. Fazem parte de um novo fenômeno que foi batizado de 
'adolescência global'. A Geração X é moldada por uma nova forma de pensar. Tem sua mente 
exigindo mensagens rápidas, picotadas e simultâneas. Não há evolução, mas uma brutal revolução 
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planetário. Caracterizando assim a nova civilização contemporânea, berço da 

cibercultura (LEMOS, 2008). 

 Essa realidade também é presente no meio educacional. A tecnologia para o 

uso humano expande sua capacidade intelecto-cultural, amplia horizontes e 

alcances na realização de novas inovações. Pois a educação também é um 

mecanismo de articulação entre poder, conhecimento e tecnologias.  

 A educação intelectual, aliada ao poder governamental, detém para si o poder 

de definir e organizar conteúdos que considera necessários para que as pessoas 

possam exercer determinadas profissões. A definição de currículos de cursos em 

qualquer nível e modalidade de ensino é uma forma de poder. Como a atuação do 

professor em sala de aula no uso da tecnologia também define o poder do professor 

e a forma de exploração de conhecimentos, garantindo melhor aprendizagem aos 

alunos. 

 Dessa forma a tecnologia educacional contribui para os estudos teórico-

práticos da presença e do papel dos recursos tecnológicos na educação, para 

transformar o trabalho pedagógico com maior qualidade. As diversas tecnologias 

apresentadas devem refletir a renovação da educação por meio do desenvolvimento 

integral do ser humano que está inserido em um processo dinâmico de 

transformação sociocultural (LEITE et al, 2012).  

 Para tanto é necessário verificar o aspecto conceitual e as características de 

cada tecnologia, bem como a construção e forma de utilização com o intuito de 

definir com maior propriedade qual o melhor recurso a ser utilizado e em que 

determinada situação. Pois como afirma Leite, as tecnologias devem 

 

a) diversificar as formas de produzir e apropriar-se do conhecimento; 
b) ser estudadas, como objeto e como meio de se chegar ao conhecimento, 
já que trazem embutidas em si mensagens e um papel social importante; 

                                                                                                                                                         
na comunicação. Ao mesmo tempo, ele possui à sua disposição uma massa de informação, seja por 
sua formação universitária muito maior, seja pela própria informática, infinitamente mais avançada 
que na da geração anterior.  
Geração Y - A geração do milênio é formada pelos filhos dos baby-boomers , nascidos a partir de 

1980, que estão chegando à idade adulta. São mais heterogêneos em termos raciais e 
socioeconômicos do que os boomers. Eles cresceram numa época de avanços tecnológicos e 
prosperidade econômica. Não leem notícias nem assistem noticiário na televisão. Eles pegam suas 
notícias na Internet, nos programas humorísticos transmitidos tarde da noite na TV e de boca em 
boca. Ligados à mídia, recebem muitos estímulos consumistas, principalmente em relação à moda e 
aos produtos de entretenimento. (PEREIRA, R. de C. de F. et al.  Marketing de gerações: 

construção e teste de escala para avaliação da marca de refrigerante Coca-Cola por jovens na fase 
de transição entre as gerações X e Y. IN: REAd – Edição 52 Vol. 12 N° 4 jul-ago 2006, p. 102-126. 

Disponível em: http://seer.ufrgs.br/read/article/view/40096/25557) 
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c) permitir ao aluno, através da utilização da diversidade de meios, 
familiarizar-se com a gama de tecnologias existentes na sociedade; 
d) ser desmistificadas e democratizadas; 
e) dinamizar o trabalho pedagógico; 
f) desenvolver a leitura crítica; 
g) ser parte integrante do processo que permita a expressão e troca dos 
diferentes saberes. (LEITE et al, 2012, p. 17) 

 

 Portanto, os profissionais da educação têm grandes responsabilidades, 

justamente porque os avanços tecnológicos não são de acesso para todos e a 

maioria não tem conhecimento suficiente sobre eles. O domínio do potencial 

educativo que as tecnologias proporcionam faz parte do comprometimento e objetivo 

da educação, uma vez que o projeto político-pedagógico deve visar a construção da 

autonomia e da formação cidadã do alunado. O meio educacional se serve de 

diferentes formas de utilização das tecnologias, como laboratórios de informática, 

softwares educacionais, e AVAs - ambientes virtuais e aprendizagem, em se 

tratando de ensino a distância. 

 Pode-se entender, diante disso, que o computador não é meramente uma 

ferramenta, mas uma meta-máquina que representa mundos virtuais em interação 

imediata, em que a interatividade passa a ser a palavra atual dos eletrônico-digitais, 

representados pelas redes interativas - internet, jogos eletrônicos interativos, 

televisões interativas, entre outros. É a ordenação mental, simbólica e imaginária 

estruturando a relação homem e mundo em uma superfície de troca de informações, 

mas que estrutura e organiza um fluxo complexo de informações que entram e 

saem. Assim, a interface14 é o ponto não-material em que sinais eletrônicos 

transformam-se em informação (LÉVY, 2010). 

 Esta comunicação instantânea deixa evidente o nomadismo eletrônico 

presente em diversas áreas, como o teletrabalho (casa-escritório), o telensino (casa-

escola), as telemáticas (casa-enciclopédia) e as tele-compras (casa-shopping). Com 

isso, esse ciberespaço provocou uma mudança cultural na forma de concepção dos 

conteúdos dos produtos. Se antes a preocupação era a audiência homogênea por 

meio de programação como os broadcastings (rádio e tv), agora a realidade é o 

chamado metadesign - ferramentas que permitem a operação de interatividade em 

que o usuário possa fazer o design final. Isso possibilita-o na participação do 

                                                 
14

 Interface - dispositivo que permite garantir a comunicação entre sistemas informáticos, ou entre um 
sistema informático e uma rede de comunicação; é primordialmente a transcodificação e 
administração dos fluxos de informações (o modem é um exemplo de interface simples) (LÉVY, 
2010). 
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processo hipertextual com um CD-Rom ou sites na Web. Só há a concretização de 

um ato, se houver a interação entre o usuário e o hipertexto - seja um site ou jogo 

eletrônico (LEMOS, 2008; KENSKI, 2007). 

 Esses pensamentos e ideias processados na mente humana tornaram-se 

essenciais na necessidade de expressar sentimentos e opiniões e de registrar 

experiências e direitos. Essa viabilidade comunicacional entre semelhantes propiciou 

a chamada 'tecnologia da inteligência', um tipo especial de tecnologia, imaterial, que 

não existe enquanto máquina, mas como linguagem.  

 

2.4. As TICs e a Formação Docente 

 

 O poder dessa linguagem digital ou tecnológica com as diversas 

possibilidades de convergência e sinergia entre as muitas aplicações dessas mídias, 

vem influenciando na constituição do conhecimento, dos valores e das atitudes, 

criando uma outra realidade informacional. Nesses ambientes há a união da 

computação, das comunicações e dos diferentes tipos, formas e suportes dos 

conteúdos disponíveis. Essa confluência tecnológica permite a comunicação entre 

pessoas para os mais diferentes fins - negócios, aprendizados, pesquisas, lazer e 

encontros. Enfim, pode-se vivenciar e partilhar situações distintas em pequenos 

grupos ou comunidades virtuais (KENSKI, 2011). 

 Não se fica mais sozinho diante de uma tela de computador, basta o acesso a 

salas de bate-papo, sites de relacionamentos, grupos de discussão para interagir 

com uma gama infinita de pessoas. Logo, as TICs não são apenas suportes 

tecnológicos, mas por meio de suas próprias lógicas, linguagens e particularidades 

comunicacionais, influenciam as capacidades perceptivas, emocionais, intuitivas, 

comunicativas e cognitivas dos usuários (KENSKI, 2011; AMORA, 2011). 

 Porém esse avanço tecnológico também exige dos usuários uma atualização 

constante, um esforço educacional geral. As mudanças sociais provocadas pela 

banalização desse uso das TICs, atingem todas as instituições, pois 

comportamentos, práticas, informações e saberes são alterados em extrema 

velocidade, que se refletem sobre as formas de pensar e fazer educação, de ensinar 

e aprender - o desafio assumido pela sociedade. É nessa mudança necessária na 

forma de ensinar que surgem as redes de aprendizagem. Espaços compartilhados 

com computadores interligados por meio de sinais telefônicos e de satélites, em que 
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professores e alunos compartilham conhecimentos e constroem uma reflexão e 

entendimento aprofundado sobre determinado assunto em especial (HARASIM et al, 

2005). 

 A maioria dessas redes apresenta-se com uma característica assíncrona - 

cada participante tem a possibilidade de utilização e trabalho em seu próprio ritmo e 

tempo. O que confirma a transformação que vem ocorrendo no meio educacional, 

uma vez que as experiências de aprendizagem cooperativas são ricas e satisfatórias 

e a participação do alunado é ativo e efetivo. Pois provocam reações e respostas 

entre os integrantes em um processo coletivo e interativo na construção do 

conhecimento (BEHAR, 2009; HARASIM, 2005). 

 Essa sociedade em rede caracteriza-se também pela apropriação do 

conhecimento a partir de uma realidade concreta. Uma situação real vivenciada pelo 

educando, mediada pela presença do professor em uma construção de 

conhecimentos, em resposta aos princípios de uma aprendizagem significativa - 

informações relevantes associadas ou correlacionadas com conceitos pré-existentes 

que influenciam na assimilação e significado atribuídos aos novos conceitos 

construídos (CASTELLS apud BEHAR, 2009). 

 Portanto, a ação do indivíduo - protagonista - sobre determinada realidade, 

em reflexão e comunicação constante com demais sujeitos pertencentes a esse 

mesmo grupo é que se concebe o conhecimento. O processo e ações mais 

significativos são levados em consideração com muito mais propriedade do que o 

resultado ou produto propriamente dito. 

 Assim, o novo espaço pedagógico promovido pelas redes de aprendizagem 

contribui para as mudanças paradigmáticas, deixando claro que 

 

o desenvolvimento das competências e das habilidades, o respeito ao ritmo 
individual, a formação de comunidades de aprendizagem e as redes de 
convivência [...] contribuem para a construção de um espaço heterárquico

15
, 

sendo que esse é pautado pela cooperação, respeito mútuo, solidariedade, 

                                                 
15

 Heterarquia - relação dialógica onde não há verticalidade de poder e saber. Por exemplo, professores e alunos 

em rede encontram-se como parceiros.  
(Disponível em: http://www.moodle.ufba.br/mod/glossary/view). 
   Heterarquia - forma de trabalho coletivo onde não há um superior e nem uma agenda ou método imposto de 
cima para baixo, por meio de chefias hierarquizadas. No sistema heterárquico existe uma ordem, decidida pela 
maioria. Exemplos clássicos de heterarquia, o noticiário online Slashdot, a enciclopédia virtual Wikipédia, o jornal 
sul-coreano Ohmy News e as notícias produzidas por usuários de sistemas de weblogs instantâneos. 
(CASTILHO, C. A "heterarquia” , a nova palavra da moda na transição da imprensa para a era digital. Disponível 
em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/posts/view/a-heterarquia--a-nova-palavra-da-moda-na-transicao-
da-imprensa-para-a-era-digital) 

 

http://www.moodle.ufba.br/mod/glossary/showentry.php?courseid=10756&concept=Institucional+Design+%28+DI%29
http://slashdot.org/
http://english.ohmynews.com/
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por atividades centradas no aprendiz e na identificação e solução de 
problemas. Nesse processo, configuram-se os alicerces deste novo modelo 
pedagógico (BEHAR, 2009, p. 16). 

 

 O déficit educacional, nessa circunstância, pode ser rompido por meio do uso 

de ferramentas tecnológicas que visam a geração do ensino e da inclusão digital. 

Esses objetivos são garantidos no país pelo artigo 80 da LDB 9394/96, pelo Decreto 

2494/1998, que define a Educação a Distância como "forma de ensino que 

possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação 

[...]" e pelo Decreto 5622/2005 que orienta sobre a organização da modalidade de 

educação a distância, na qual a mediação didático-pedagógica se dá com o uso das 

TICs nos processos de ensino e aprendizagem, apresentados como possibilidades 

educacionais em um novo modelo pedagógico que apresenta uma abordagem 

multidimensional das variáveis participantes e de seus elementos. 

 Nestes ambientes há uma flexibilização de tempo, local e ritmo de ensino, 

tornando-se mais individualizados conforme as especificidades e características de 

cada integrante. Em contrapartida, a interação e colaboração se efetivam, uma vez 

que a barreira da comunicação oral pelas inibições percebidas em salas de aula não 

se concretizam. 

 Outro ponto relevante a ser considerado sobre o uso das TICs é a eficácia 

promovida no desenvolvimento intelectual de pessoas surdas e de cegas. O 

pesquisador e professor cego Norm Coombs, do Instituto de Tecnologia de 

Rochester, esclarece sobre as facilidades de participação e interação dos cegos no 

uso das TICs, por a deficiência se tornar invisível. 

 Também Peyton, Batsone e Thompson (apud HARASIM, 2005), a respeito do 

atendimento de surdos na Universidade Gallaudet16, argumentam sobre a 

importância desses ambientes. A rede utilizada com o sistema de conferência em 

tempo real possibilita aos acadêmicos surdos um aprendizado aprofundado da 

modalidade escrita da língua inglesa, como segunda língua para surdos. A produção 

textual on-line passa a ser mais significativa por não se tratar apenas de uma 

conversa informal, mas pela possibilidade de produção conjunta, de discussões de 

                                                 
16

 Gallaudet University - é a única universidade no mundo líder em educação e desenvolvimento de 

carreira para alunos surdos e deficientes auditivos. Tem reputação internacional pelos seus 
programas e pela qualidade de pesquisa sobre a história, língua, cultura e demais temas relacionados 
às pessoas surdas. Para saber mais acesse: http://www.gallaudet.edu/ 
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textos e de composições autênticas elaboradas por surdos em todos os níveis de 

aprendizado. 

 Esses exemplos são reflexos da pós-modernidade, em que professores são 

desafiados constantemente em exercer o ofício diante de públicos com vivências 

complexas e em constante transformação, mas que nem sempre têm em sua 

formação docente conhecimento adequado para esse atendimento. O professor 

precisa, além de uma formação global, saber estimular as múltiplas inteligências e 

conseguir ressignificar os assuntos trabalhados para que provoquem o desejo de 

aprender nos alunos, adaptando suas metodologias e processos avaliativos aos 

diferentes casos de alunos inclusos, como os surdos (HENGEMÜHLE, 2014). 

 Diante desse contexto sociocultural, à formação docente, o professor deve 

 

1) conhecer as situações e os problemas que originaram os conhecimentos, 
para ressignificá-los; 
2) pensar problemas reais e significativos para os conhecimentos que irá 
desenvolver; 
3) para dinamizar o processo, iniciar com problemas, passar pela teorização 
e chegar à produção fundamentada dos alunos (HENGEMÜHLE, 2014, p. 
204) 

  

 Aos professores, deve-se promover o aprendizado da historicidade dos 

conhecimentos com os quais irá trabalhar, para que possam visualizar na atualidade 

situações e problemas significativos, compreendendo a necessidade da 

ressignificação. Também oferecer possibilidades de relacionamento entre os 

conhecimentos adquiridos e problemas reais do contexto educacional, criando o 

hábito da problematização e de seu exercício. E ainda, garantir uma prática 

investigativa, em que se busca a utilidade do conhecimento e o respeito aos desejos 

humanos. 

 Portanto, o ensino da Matemática para alunos surdos por meio da língua de 

sinais, requer do profissional não apenas o conhecimento da linguagem matemática 

e da sinalizada, mas as questões histórico-culturais que permeiam esses indivíduos, 

o processo educacional por eles vivenciado ao longo de suas trajetórias, bem como 

o conhecimento dos recursos tecnológicos disponíveis para melhor interação e 

permissão de acesso a assuntos organizados em língua de sinais, somente 

possíveis em registros midiáticos visuais. 
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3. LIBRAS: UM ARTEFATO LINGUÍSTICO-CULTURAL SURDO 

 

3.1. A LIBRAS COMO ARTEFATO CULTURAL 

 

 Para se entender a importância da LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais – há 

de se buscar o que esta língua representa para um grupo minoritário quanto aos 

artefatos culturais, à representação social e a sua marca linguística. Tratar de língua 

e linguagem, inicialmente, é essencial uma vez que a concepção de educação de 

surdos sempre esteve atrelada as concepções linguísticas de diferentes épocas. 

 A língua é um dos maiores elementos de desenvolvimento social do ser 

humano. Os indivíduos de um mesmo grupo partilham de um mesmo sistema de 

signos – a língua – permitindo a interação de modo satisfatório. Por meio dos termos 

de uma língua, ou de seus signos constitutivos, os seres conseguem nomear, 

categorizar, explicar, conceituar, diferenciar, correlacionar fatos, por meio da 

(de)codificação desta língua (SAUSURRE, 2006). 

 Esses signos são marcados pela história e cultura dos seus 

usuários/falantes/sinalizadores, pois possuem diferentes possibilidades de sentidos, 

os quais são criados a partir da interação, do contexto social e dos seres que os 

usam (VYGOTSKY apud SLOMSKI, 2011). 

Logo, a língua surge como resultado de um conjunto de elementos 

relacionados de maneira particular em grupos linguísticos distintos, que se constitui 

em um fator determinante no desenvolvimento da identidade e do sentimento de 

pertinência social. Como Bakhtin (1990 apud SLOMSKI, 2011) afirma, a língua é 

definida como um sistema semiótico criado e produzido no contexto social e 

dialógico. 

Tem-se, portanto, que a linguagem é entendida como forma de interação 

social, por meio dos discursos resultantes da interação humana, em que é 

manifestada pelo uso das línguas. Passa a ter sentido quando envolve compreensão 

e significação, já que o desenvolvimento intelectual se organiza e se amplia pela 

própria linguagem, como já comentado em seção anterior. E as línguas de sinais são 

esses sistemas semióticos criados espontaneamente (arbitrariamente) por um grupo 

social – os surdos – e produzidos no plano visuoespacial, contendo as propriedades 

universais que caracterizam a linguagem humana. É o símbolo da identidade e um 

dos artefatos culturais dos surdos (SLOMSKI, 2011). 



44 
 

 

Encarar a concepção de cultura surda com naturalidade tem causas e 

desdobramentos, pois essa noção cultural é atribuída em parte aos pesquisadores 

que a legitimam e em parte aos surdos que a representam. Dessa forma, o termo 

‘cultura surda’ apresenta o viés de uma interpretação da realidade que os 

pesquisadores acabam produzindo um discurso que legitima essa interpretação. 

Para entender ‘cultura surda’ se faz necessária a compreensão dos diferentes 

sentidos da palavra ‘cultura’ que variam de acordo com a aplicação conforme a área 

do conhecimento humano. O termo 'Cultura' (do latim cultura, cultivar o solo, cuidar) 

está relacionado a um determinado espaço e tempo condizentes às atividades 

práticas e às ações do seres humanos, que seguem determinado padrão. Também 

diz respeito às crenças, aos comportamentos e valores humanos, e às instituições e 

regras morais que norteiam e organizam a sociedade. Portanto, tratar de 'cultura' é 

explicar e dar sentido às identidades de grupos sociais, estabelecidos em territórios 

por determinado período, abordando todas as suas riquezas e multiplicidades de 

formas de existência (SANTOS, 1983; MELLO, 2002; CARNEIRO, 2010). 

 Há conceitos distintos sobre 'cultura' a partir de determinada área do saber. 

Para as Ciências Sociais, Ortiz (2002) explicita que é a produção do saber 

relacionada aos aspectos da vida social em diversas áreas, bem como  a maneira de 

transmissão entre gerações para a perpetuação  do conhecimento e costumes, por 

meio da comparação entre cultura popular, cultura nacional e cultura de massa, a 

partir de uma reconstituição histórica da cultura. 

Carneiro (2010) argumenta que cultura, sob a ótica da Sociologia, apresenta o 

conceito com um sentido diferente do senso comum. Representa o compartilhar, 

entre indivíduos de um determinado grupo, tudo o que é aprendido, conferindo a 

esse grupo de pertencimento, uma identidade. Dessa forma não existem culturas 

melhores ou piores, superiores ou inferiores, pois a cultura é relativa, uma vez que 

as sociedades em tempos históricos diferentes ou em espaços geográficos distintos 

desenvolvem seus modos de vida, costumes, crenças e valores diversos e 

divergentes dos de outros grupos sociais. 

 Na Filosofia, a cultura é entendida como o conjunto de ações e manifestos 

humanos que se diferenciam da natureza ou do comportamento natural, ou como as 

respostas que melhor satisfazem as necessidades dos seres e de seus desejos. É 

vista como a transmissão de informações, teorias e práticas aprendidas, dos 

contemporâneos aos que virão. Dessa maneira, o homem, ao longo da sua história, 
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ao receber uma cultura de seus antepassados, contribui com as inovações da sua 

atualidade, criando e renovando essa cultura, entendida como o resultado das 

soluções para os diversos problemas surgidos nos mais variados grupos sociais. 

Portanto, é vista sob dois pontos de vistas distintos: o histórico e o temático. O 

primeiro por meio dos modelos que se tornaram paradigmas e o segundo a partir da 

ontologia e da ética cultural (VAZ, 1994). 

 Na visão de Mello (2002) e Batista (2010), uma vez que a Antropologia pode 

ser considerada uma das áreas mais especializada quanto à compreensão sobre o 

desenvolvimento humano, a cultura é vista, nesse viés, como o desenvolvimento e 

aprendizado padronizado pelo ser humano em sua totalidade. Portanto, corresponde 

às diferentes formas de organização de um povo, identificadas pela vivência e 

tradição de seus costumes, transmitidas de geração para geração.  

 Nessas visões, o ser humano passa a acreditar que os seus padrões culturais 

são os mais adequados e ideais para a vida, pois encontra-se imerso em sua própria 

cultura, conseguindo uma percepção e análise cultural mais detalhada apenas 

quando em contato com outras culturas. E consolidando esse contato, há uma 

rejeição natural à outra cultura, tida como inferior ou não natural. Essa rejeição é 

entendida como forma de preservação da identidade cultural, uma vez que surge o 

risco de se prejudicar a relação com outroas culturas. 

 Quanto aos surdos, não há dúvidas da existência de suas diferentes 

identidades culturais. Porém, as pessoas 'não-surdas' (ouvintes) encontram muita 

dificuldade em admitir esses processos culturais específicos surdos, resultando em 

uma continuidade no tratamento aos surdos como um grupo deficiente ou incapaz.  

 Sendo assim, assume-se que há uma cultura surda, e se subentende que há 

também uma segregação entre os surdos e ouvintes, uma divisão social. É através 

dessa constituição heterogênea que são observadas as representações que impõem 

eficácia nos princípios dessa divisão. A defesa de uma cultura surda evidencia os 

modos de reprodução dessa desigualdade e o termo cultura passa a ser uma 

maneira de legitimar essa desigualdade na tentativa de manter uma suposta 

homogeneidade (SANTANA, 2007). 

 Sá (s/d), a partir de uma concepção socioantropológica, defende que não se 

está querendo dizer que o ‘surdo’ faz parte de uma ‘etnia’ distinta da sociedade 

ouvinte. 
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 Pretendemos, sim, que sejam reconhecidas as variadas ‘especificidades 
culturais’, manifestadas na língua, nos hábitos, nos modos de socialização e 
de funcionamento cognitivo que dão origem a uma cultura diferente [...] 
Considerar a questão cultural, não é o de incentivar a criação de grupos 
minoritários à margem da sociedade, mas justamente o contrário, ou seja, o 
de considerar a diferenciação linguística como necessária para possibilitar o 
desenvolvimento normal da cognição, da subjetividade, da expressividade e 
da cidadania da pessoa surda. (SÁ apud SANTANA, 2007, p. 47) 

 

Não se trata de separar a cultura surda e a cultura ouvinte em lados opostos, 

mas se trata de evidenciar o grupo social a que os surdos pertencem, que se 

organiza inclusive culturalmente. Os surdos, enquanto grupos sociais, demonstram 

interesses e objetivos, lutando por direitos em comum. Mas também, como um grupo 

social qualquer, dentro de sua especificidade, ocorrem tensões parecidas verificadas 

em outros grupos.  

A questão da constatação de uma cultura surda gera incompreensões em 

alguns, pela falta de conhecimento. A visão de uma cultura comprometida, de um 

corpo doente ou deficiente, ou de se ter uma cultura menosprezada, é o que 

comumente respalda as expectativas comuns e profissionais que consideram os 

surdos menos ‘normais’, portanto, passíveis de um enquadramento no modelo da 

‘deficiência’.  

 A cultura surda diz respeito aos códigos dos surdos, suas maneiras de se 

organizar, de se solidarizar, de se comunicar, de julgar, de contemplar a arte, entre 

outros aspectos. Logo, a língua de sinais deve ser compreendida como uma das 

definições de ‘auto-identidade’ dessa minoria linguística. Isso não significa que para 

frequentar uma ‘comunidade surda’ necessariamente seja permitida se usuário ou 

conhecedor da língua de sinais. Os surdos e os ouvintes, participantes dessa 

comunidade, fazem por escolha própria, por se interessarem sobre as questões que 

embasam a surdez, seja por experiência individual, seja por afetarem ou por serem 

afetados por esta experiência (SÁ (s/d) apud SANTANA, 2007). 

 A percepção dos ouvintes, desde o final do século XIX, quanto à importância 

da língua de sinais como um dos aspectos identitários surdos, contribuiu 

historicamente para que houvesse uma verdadeira violência contra a comunidade 

surda, quando da proibição de uso das línguas de sinais em instituições 

educacionais. Houve a partir de então um ‘silenciamento’ da cultura surda, pois os 

surdos tinham as suas mãos amarradas, para que não utilizassem a língua natural, a 

qual embasa o mundo cognitivo dos surdos (SILVA, 2009).  
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O entendimento de, e o respeito e a tolerância a uma cultura alheia não é 

menos comprometedor que as estratégias sociopolíticas traçadas que tornam 

visíveis as diferenças e ações em função delas. A afirmação das identidades e da 

diferença cultural dos surdos traduz um desejo pela garantia do acesso aos bens 

sociais enquanto direito. 

 As identidades surdas parecem ser constituídas pela carência, privação, e 

limitação, impostas pela surdez, e não pelas línguas de sinais. Mas há uma língua 

que permite a possibilidade de se constituir no mundo como ‘falante’, isto é, sua 

subjetividade é formada por essa linguagem diferenciada em (re)formulação nas 

suas relações sociais.  

 Estudos relacionados à cultura surda partem do pressuposto ou da ideia de 

que a identidade surda está relacionada unicamente a uma questão de uso da 

língua de sinais. Portanto, o seu uso ou não, poderia definir basicamente qual a 

identidade do sujeito, que seria adquirida somente em contato com outro surdo. Mas 

estando em contato com outro surdo usuário da língua de sinais, surgem novas 

possibilidades de interação, de compreensão, de diálogo e de aprendizagem, que 

não são possibilitadas se fosse por meio da linguagem oral. Isso evidencia a crença 

de que a língua de sinais seria unicamente a responsável por possibilitar uma 

identidade ao surdo (SILVA, 2009).   

A identidade de um sujeito relaciona-se às práticas sociais, não a uma língua 

em especial. São as interações diversas, e não apenas as comunicativas, no 

transcorrer de sua vida (como a familiar, a educacional,  a profissional, ou com os 

amigos) que possibilitam reconhecer a complexidade das discussões sobre 

identidades no âmbito da surdez, em que se busca estabelecer uma ‘norma’ teórica 

relacionada a uma identidade específica, exigindo que haja equivalência nas 

análises correlacionadas a essa suposta norma. Isto quer dizer que haveria uma 

norma de identidade - a surda, e uma norma cultural equivalente - a cultura surda 

(SILVA, 2009). 

 Trata-se de superar as desigualdades de acesso à linguagem, de deflagrar os 

valores construídos em torno dos diferentes modos de fala e escrita, arte, dança, 

teatro e tantas outras formas de expressão cultural, de centrar as preocupações em 

torno das condições de domínio e uso da linguagem. Essa diversidade linguística-

cultural existente entre ouvintes e surdos faz com que se possa ter uma inserção e 

participação cidadã significativa mútua. 



48 
 

 

3.2. A LIBRAS COMO LINGUAGEM 

 

 Os processos intelectuais complexos são manifestados por meio da 

linguagem, a maneira mais utilizada para o contato social, tendo como função - a 

comunicação. É a base sobre a qual se desenvolve a cultura humana. O 

desenvolvimento dessas habilidades interativas emerge de uma transação complexa 

entre o bebê e seus cuidadores. Desde o começo, os pais atribuem significado para 

o comportamento da criança e assim, modelam esses comportamentos em atos de 

comunicação intencional. 

 Há três habilidades primárias desenvolvidas nas crianças ouvintes e surdas 

para a aquisição da competência comunicativa: 

 
a) habilidades de produção – revelam sua intenção e comunicação com o 

olhar, gestos, sinais e linguagem expressiva; 
b) habilidades de compreensão – compreendem o significado dos sinais e 

comunicação dos outros e dos sinais do ambiente com movimentos 
corporais, expressão facial e tom de voz no uso das palavras; 

c) habilidades pragmáticas – uso da comunicação e linguagem apropriadas 
às situações e estratégias adequadas para aliciar a compreensão dos 
outros. (PAUL e RUBIN apud GRUNSPUN, 2003) 

 

 Mas algumas dessas habilidades podem apresentar um certo 

comprometimento, considerados como distúrbios ou transtornos do desenvolvimento 

da fala e linguagem. O Transtorno da Linguagem Expressiva, o Transtorno Misto da 

Linguagem Receptivo-Expressiva, a Tartamudez (Gagueira) e o Transtorno 

Fonológico (Articulação), são alguns exemplos. Certos casos também podem ser 

associados a condições físicas como a SURDEZ, ou a transtornos emocionais, 

psicológicos e do desenvolvimento, como o autismo.  

 Para que a comunicação seja avaliada, leva-se em consideração a linguagem 

através da palavra falada quanto ao seu conteúdo, à sua forma e ao seu uso. A 

palavra falada é resultado de contrações musculares automáticas, no entanto, cada 

som, assim emitido, tem uma complexa integração no sistema nervoso central. 

Portanto, para que se possa haver linguagem, devem estar íntegros os seguintes 

elementos: 

 
a) Um elemento sensorial – órgão da audição capacitado a receber estímulos 
externos e a perceber a linguagem. 
b) Um elemento motor – órgãos da articulação e fonação, bem desenvolvidos 
para a execução da linguagem. 
c) Um elemento de coordenação entre os dois primeiros – depende do 
cérebro, do nível intelectual e da interferência do ambiente.  
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 A conjugação desses elementos ter-se-á o desenvolvimento normal da 
linguagem - inatismo

17
 – e permitirá a correta comunicação. (GRUNSPUN, 

2003) 

 
 

 Segundo Pinker (apud RAPOSO e VAZ, 2002), os cérebros humanos não 

estão totalmente formados quando do nascimento dos bebês, havendo uma 

modificação intensa após essa ocorrência. Durante o primeiro ano de vida, o 

tamanho e peso do cérebro, como a espessura do córtex cerebral - local das 

sinapses, continuam aumentando, porém, os neurônios formados já estão locados 

em regiões distintas.  

Até o vigésimo quarto mês, no cérebro da criança há um aumento das 

sinapses18 em até 50% a mais do que em um adulto, porém pode haver perda neural 

nesta fase, uma vez que durante a gestação um grande número de neurônios morre, 

estabilizando-se somente quando atinge os sete anos.  É a partir dos dois anos até a 

fase adolescente que essas sinapses começam a diminuir de intensidade, pois há o 

equilíbrio da atividade metabólica em relação a do adulto. 

 Dessa forma, o processo de aquisição da linguagem pode depender do 

amadurecimento do cérebro, pois os balbucios, as primeiras palavras e a aquisição 

do funcionamento estrutural da língua exigem níveis ínfimos em relação ao tamanho 

cerebral, se relacionados às conexões a longa distância e de sinapses, 

principalmente nas regiões correlatas à linguagem (RAPOSO e VAZ, 2002; SILVA, 

2009). 

 A divisão básica a respeito da aquisição de linguagem apresenta duas fases: 

a prelinguística e a linguística. No primeiro estágio, do nascimento até os seis 

meses, não há a percepção de nenhum processo comunicacional identificável no 

desenvolvimento da criança. Somente a partir disso, por meio do balbuciar é que se 

considera o início da aquisição da linguagem. Esse período prelinguístico é 

                                                 
17

 Filosofia. Ideologia que descreve e analisa o teor inato das ideias do indivíduo, afirmando que estas 

não dependem daquilo que o mesmo experenciou ou depreendeu após a sua origem (nascimento). 
Linguística. Gerativismo. De acordo com a teoria gerativa, premissa através da qual as normas 
estruturais da linguagem estariam demarcadas (no indivíduo) geneticamente, sendo que sua ativação 
só seria realizada após o seu nascimento. Disponível em: http://www.dicio.com.br/inatismo/ 
18

 Sinapse é uma região de contato muito próximo entre a extremidade do axônio de um neurônio e a 

superfície de outras células. Estas células podem ser tanto outros neurônios como células sensoriais, 
musculares ou glandulares. As sinapses ocorrem no ‘contato’ das terminações nervosas (axônios) 
com os dendritos. O contato físico não existe realmente, pois as estruturas estão próximas, mas há 
um espaço entre elas (fenda sináptica). Dos axônios são liberados neurotransmissores, que 
atravessam a fenda e estimulam receptores nos dendritos e assim transmitem o impulso nervoso de 
um neurônio para o outro.  
 



50 
 

 

caracterizado pelos sons produzidos não associados a nenhuma significação 

comunicativa. Há maneiras de se mensurar os sons produzidos por bebês, além do 

choro, como os apresentados nos estudos de Irwin (1952), mas na análise dessas 

gravações pode-se verificar que em todas as crianças participantes, independente 

do país ou etnia, apresentavam os mesmos perfis (GRUNSPUN, 2003). 

Os variados balbucios produzidos por bebês também são identificados em 

algumas línguas do mundo, porém nem sempre essa língua é a mesma que a 

criança irá falar. Mas é nesse estágio, por meio desses sons, que a criança pode 

identificar os diferentes fonemas que constituem sua futura língua, confirmando o 

início da aquisição da linguagem (RAPOSO e VAZ, 2002; SILVA,  2009). 

 De igual forma Quadros (2008) retoma a pesquisa de Petitto & Marantette 

(1991), em que foram analisados os sons produzidos por bebês ouvintes e surdos 

com até seis meses, durante um mesmo período, afirmando que o balbucio 

acontece em todos eles, independente de sua condição auditiva, como um 

fenômeno inato da linguagem. Indo além, constatou-se que tal ocorrência não era 

apenas relacionada aos sons, mas aos sinais (gestos) realizados pelos bebês. 

 Na análise observaram-se as produções orais como as gestuais no intuito de 

se constatar alguma forma de organização sistemática comunicativa. Em especial ao 

grupo de bebês surdos, ocorreram duas maneiras de balbucio por meio manual: o 

silábico e o gestual. No primeiro, as combinações detectadas coincidiam com parte 

do sistema fonético das língua de sinais, enquanto que, na segunda forma, a 

gesticulação não tinha nenhum processo organizacional. 

     Com isso, pode-se verificar que durante essa fase houve um outro tipo de 

desenvolvimento, em que cada grupo pesquisado, bebês surdos e bebês ouvintes, 

apresentava balbucios mais elaborados condizentes com sua modalidade - viso-

espacial ou oral-auditiva. Aos surdos, as vocalizações não mais se efetivavam, como 

com os ouvintes as produções gestuais deixaram de existir.  

 Assim, entende-se com maior clareza o motivo de os estudos afirmarem 

sobre o balbuciar dos bebês surdos até determinado tempo, pois  as similaridades 

percebidas na organização das duas formas de balbucio (oral e gestual) evidenciam 

que no ser humano há uma capacidade de organização linguística que embasa e 

sustenta a aquisição da linguagem, independente da modalidade (oral-auditiva/viso-

espacial). 
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O início do estágio linguístico da criança ocorre com a emissão de apenas uma 

palavra ou sinal e acontece por volta dos doze aos vinte e quatro meses. É quando a 

criança ouvinte começa a falar suas primeiras palavras, e de igual forma, a criança 

surda começa a sinalizar os primeiros sinais aprendidos (RAPOSO e VAZ, 2002; 

QUADROS, 2008). 

Esse reconhecimento e estudo sobre as primeiras palavras de uma criança de 

um ano evidencia a existência de um sistema organizacional linguístico complexo, 

adquirido por meio de experiências comunicacionais entre a criança e os adultos.   

 Mas Quadros (2008), em suas elucidações a respeito da aquisição de sinal 

por crianças surdas, cita Karnopp (1994), que ajuda a esclarecer o assunto. Para 

esta autora o início do período linguístico entre bebês surdos (de pais ouvintes) e 

bebês ouvintes é diferente: aos seis meses para os surdos aprendendo sinais, e aos 

doze (12) meses para os ouvintes aprendendo a oralidade.  

 Uma outra hipótese comum defende a ideia de que as crianças, em um novo 

estágio linguístico, compõem seu vocabulário apenas organizando as palavras em 

dois agrupamentos ou duas classes gramaticais - a pivô, que representa as ações 

realizadas (verbos); e a classe aberta, aquela que nomeia os objetos e elementos a 

sua volta (substantivos). Logo, a criança iria emitir uma ou duas palavras da classe 

aberta e uma da classe pivô em seus processos de comunicação. O importante é 

entender que nessa fase ocorre uma justaposição entre as palavras sem haver 

qualquer correlação de significado entre elas, ocorrendo tal combinação ao longo do 

seu desenvolvimento linguístico. Desse modo, as sentenças criadas por nome-verbo 

podem ser entendidas ou interpretadas como agente-ação (RAPOSO e VAZ, 2002; 

SILVA, 2009). 

 No estágio em discussão, conforme Quadros (2008) relata, as crianças 

surdas iniciam com o uso do sistema pronominal (dêiticos), por volta dos dois anos. 

Fischer (1973) e Hoffmeister (1978) (apud QUADROS, 2008) constataram que as 

crianças surdas usavam uma organização SV, VO ou, ainda, em um período 

seguinte, SVO19.  

 Meier (1980) (apud QUADROS, 2008) também verificou que os verbos 

utilizados nessas combinações nem sempre podiam ser flexionados em relação ao 

sujeito da sentença, por haver vários termos dessa classe que apresentam 

                                                 
19

 As formas SV, VO ou SVO estão relacionadas à estrutura sintática das línguas: S – sujeito; V – 
verbo; O – objeto.  
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limitações em sua constituição e uso, isto é, não há possibilidade de se incorporar os 

pronomes aos verbos, como é o sinal GOSTAR e PENSAR.  Isso esclarece que as 

crianças surdas desenvolvem duas maneiras para correlacionar dois sinais: a 

incorporação dos indicadores e a ordem das palavras. A primeira diz respeito à 

concordância verbal, sendo necessária a compreensão do sistema pronominal 

(QUADROS, 2008). 

    Contudo, nas pesquisas feitas por Bellugi & Klima (1979) e Petitto (1986) 

(apud QUADROS, 2008) foram detectadas aproximações de aquisição de linguagem 

entre crianças surdas e ouvintes, pois nessa etapa, ocorrem 'erros' quanto ao uso do 

pronome, como quando as crianças usam apontar com o dedo em direção a algum 

objeto ou elemento, sendo que deveriam apontar para si próprias. Esse tipo de erro 

também confirma a existência do processo de aquisição da linguagem (QUADROS, 

2008). 

 Então se conclui que, mesmo uma correlação aparente entre a forma do 

objeto proposto e a significação do apontamento, nem sempre há a compreensão 

sobre a utilização dos pronomes como parte constituinte do sistema linguístico das 

línguas de sinais. Há uma forma de anulação quanto a sua função gramatical, por 

haver muitas possibilidades de significação, tornando difícil o entendimento sobre 

sua estruturação linguística.   

     Mesmo não havendo um início ou fim pré-estabelecidos na fase de utilização 

de uma ou duas palavras, há aspectos importantes a serem identificados. Porém, 

desse ponto em diante, essas identificações já não são mais possíveis. À medida 

que há um aumento da quantidade de termos utilizada em uma sentença, mais 

complexa gramaticalmente a sentença se torna, mas continua precária se 

comparada a de um adulto. As crianças começam a usar, a partir dos três anos, os 

pronomes com os referentes ausentes durante a sentença comunicativa, mesmo 

com erros, como empilhar os referentes inexistentes em um mesmo ponto espacial 

neutro. (RAPOSO e VAZ, 2002; SILVA, 2009). 

     Com cinco e seis anos, as crianças já iniciam o uso dos verbos flexionados de 

forma adequada, porém, mesmo com mais de um ponto no espaço, ainda não é 

apresentada a associação entre o local e o ponto estabelecido, o que dificulta o 

entendimento (QUADROS, 2008). 

  Compreende-se, dessa forma, que os estudos realizados sobre a aquisição 

da linguagem em línguas de sinais, inclui diversos aspectos como: 
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as generalizações de local e sinalização; os pontos espaciais diferentes e a sua 

correlação nominal; o esclarecimento sobre a identificação do local espacial; e o uso 

do espaço nas sentenças de forma clara e diferenciada, para que se adquira todo 

esse conhecimento em torno dos sete anos, quando a criança passa a dominar o 

sistema sintático (QUADROS, 2008). 

 Portanto, a criança surda de nascença desenvolverá uma linguagem eficiente, 

desde que tenha contato com e acesso a uma língua espaço-visual utilizada por 

surdos adultos. Além disso, as informações apresentadas deixam a sugestão de que 

os fundamentos da linguagem não se baseiam na maneira do sinal, mas na sua 

função linguística.  

 

3.3. O PONTO CRÍTICO – APRENDER UMA SEGUNDA LÍNGUA 

 

O ser humano, a sociedade e as línguas entram em um jogo dialético, em que 

o ensino de uma segunda língua só pode ser entendido como uma forma de troca 

comunicativa. Pois quem inicia o aprendizado de uma língua estrangeira, somente o 

faz em um contexto biológico, biográfico e histórico, adquirindo-a e colocando-a em 

prática. Logo, aprender essa segunda língua -  estrangeira, durante a infância é 

muito mais proveitoso e fácil, do que aprendê-la na fase adulta.  Segundo Pinker 

(apud RAPOSO e VAZ, 2002,s/p) "existem diferenças individuais, que dependem do 

esforço, qualidade de ensino e simples talento, mas, ainda assim e mesmo nas 

melhores circunstâncias, parece haver uma barreira intransponível para qualquer 

adulto".  

Comprova-se isso pelas pesquisas da psicóloga Elissa Newport e colegas, que 

verificaram em uma parcela de estudantes e professores nascidos na Coréia e 

China e que há pelo menos dez anos já viviam nos Estados Unidos. As pessoas que 

haviam migrado aos EUA entre os três e sete anos, obtiveram o mesmo 

desempenho dos americanos nativos. A partir dessa idade, quanto mais velho era, 

pior se verificava a assimilação da nova língua (RAPOSO e VAZ, 2002). 

A respeito da língua materna, já se constata que na puberdade raros são os 

casos de pessoas que conseguem adquiri-la. Isso ocorre de igual forma com os 

surdos. Eles aprendem facilmente a língua de sinais antes de atingirem a fase 

adulta. Com as crianças selvagens, que são encontradas em florestas ou em casas 
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com pais psicóticos, há o aprendizado da comunicação de maneira clara ou não, 

dependendo da idade em que se encontram (RAPOSO e VAZ, 2002). 

Em suma, a aquisição de uma língua até os seis anos é efetivada, depois 

dessa idade até a adolescência passa a ficar comprometida, e a partir dessa faixa 

etária já se torna rara. Uma explicação aceitável diz respeito às maturações 

cerebrais, como a diminuição da atividade metabólica e do número de neurônios 

durante o início da vida escolar, e a estabilização no nível mais baixo da quantidade 

de sinapses e atividade metabólica na adolescência. Pinker (2002) cria uma 

metáfora interessante para tentar explicar essa perda de funcionalidade cerebral 

 

Imagine que o que os genes controlam não é uma fábrica mandando peças 
para o mundo, mas a oficina de uma companhia teatral de poucos recursos 
para a qual vários cenários, adereços e materiais retornam periodicamente a 
fim de serem desmanchados e remontados para a próxima produção. A 
qualquer hora, diferentes engenhocas podem ser produzidas na oficina, 
dependendo da necessidade do momento. A ilustração biológica mais óbvia é 
a metamorfose. [...] Mesmo nos humanos, o reflexo de sucção desaparece, 
os dentes nascem duas vezes e uma coleção de características sexuais 
secundárias emerge dentro de um cronograma maturacional. Agora, complete 
a mudança de ponto de vista. Pense na metamorfose e nas mudanças 
maturacionais não como exceção, mas como regra. Os genes, moldados pela 
seleção natural, controlam corpos ao longo de toda a vida; seus propósitos 
perduram enquanto forem úteis, nem antes nem depois. A razão para termos 
braços aos sessenta anos não é o fato de eles estarem ali desde o 
nascimento, mas porque braços são tão úteis para um sexagenário quanto o 
são para um bebê. (PINKER apud RAPOSO e VAZ, 2002) 

 

Portanto, não se deve perguntar por que há o desaparecimento da capacidade 

de aprender, mas saber quando ela é necessária. Deve aparecer o mais cedo 

possível, para que a utilização dessa segunda língua se dê por um período maior de 

tempo. No entanto, sua utilidade é extremamente importante apenas uma vez, 

depois passa a ser supérflua ou acidental. Considera-se que a aquisição linguística 

tem o mesmo valor que outras funções biológicas e que a inépcia (falta de aptidão) 

linguística de turistas e estudantes talvez seja o preço a pagar por não se ter a 

mesma genialidade linguística quando bebês (RAPOSO e VAZ, 2002). 

 Vale mencionar, também, o trabalho apresentado por Rodrigues (1993 apud 

QUADROS, 2008), quando apresenta uma reflexão sobre a língua de sinais e sua 

aquisição por crianças surdas. Ele fez sua análise de um ponto de vista biológico e 

chegou as seguintes conclusões:  
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    a) se a língua de sinais é organizada no cérebro da mesma forma que as 

línguas orais (conforme vem sendo demonstrado através de pesquisas), 
logo as línguas de sinais são línguas naturais;  
    b) se as línguas de sinais são línguas naturais, então seu aprendizado 
tem período crítico (período ideal para a aquisição da linguagem, após esse 
período a aquisição é deficiente e, dependendo do caso, impossível);  
    c) se as línguas de sinais têm período crítico, então as crianças surdas 
estão iniciando tarde o seu aprendizado; e  

    d) se a natureza compensa parcialmente a falta de audição, aumentando 
a capacidade visual dos surdos (conforme pesquisas realizadas há uma 
competição entre os estímulos acústicos e visuais), então está sendo 
ignorada a maior habilidade dos surdos quando lhes é imposta uma língua 
oral, ao invés da língua de sinais. (RODRIGUES apud QUADROS, 2008) 

 

Todo aprendizado de uma nova língua está subentendido o bilinguismo, com 

isso se apresenta uma distinção essencial entre a L1 – primeira língua e L2 – 

segunda língua. L1 entendida como a língua pela qual se representa o real, pois tem 

função simbólica. É aquela adquirida cronologicamente, no momento do 

desenvolvimento da aquisição de linguagem, portanto, frequentemente chamada de 

‘língua materna’. Essa designação apresenta um valor psicoafetivo e uma 

subjetividade de reconhecimento. 

A L2 passa a ser compreendida pela limitação em possibilitar uma 

comunicação, aprendida na escola e não no meio próximo em que se desenvolveu.  

Mas a aprendizagem de uma nova língua está ligada na forma de recomposição do 

mundo que alguém manifesta por meio de sua língua. Dessa maneira, há uma 

oposição entre o que é vernáculo e o que é veicular. O primeiro, utilizado em casa 

como uma variedade, e o segundo, como uma necessidade social de 

intercomunicação entre grupos usuários de vernáculos distintos. 

Portanto, o ensino e a aprendizagem de um novo sistema linguístico tende a 

ampliar os problemas fonéticos, lexicais, semânticos entre outros que não eram 

percebidos enquanto apenas representação da realidade pela L1. Dessa forma, a 

maneira de processar os dados por parte do aprendiz é um processo intrapsíquico e 

interacional ao mesmo tempo, pois o recurso à L1 ajuda-o a estruturar os dois 

sistemas e se revela como capaz de fazer surgirem hipóteses sobre L2, sendo 

inevitável ao processo a correlação referencial entre os sistemas linguísticos 

(MARTINEZ, 2009). 

 É mister considerar que uma aquisição é a modificação de conduta de um 

sujeito, pela necessidade comunicativa manifesta por adaptações necessárias, 

sendo então, uma conduta adaptativa mensurável a partir das necessidades 



56 
 

 

apresentadas, dependendo dos diferentes contextos. Pode ser também uma 

conduta voluntária e permanente, como quando escolhidas por familiares ou 

impostas por autoridades políticas e educativas. Em ambos, a motivação decorre de 

necessidades de relação, técnicas ou profissionais ou simbólico-integrativas, que 

permitem a médio e longo prazo um domínio de excelência em L2. 

 Dessa forma, ser letrado representa dominar um conjunto de práticas de 

comunicação social relacionadas ao uso de materiais escritos, e que envolvem 

ações de natureza não só física, mental e linguístico-discursivas como também 

social e político-ideológica. Conforme Signorini (2001) nos explica, pode-se 

compreender então que as práticas que envolvem letramento são plurais, 

determinadas por diversos fatores como sociedade, história e cultura em 

determinada época, entre aspectos orais e escritos. (LODI et al, 2003). 

 É poder participar ativamente de práticas discursivas (orais/sinalisadas e 

escritas) através de diferentes materiais de circulação social. Assim, os surdos como 

usuários de uma língua distinta da língua da maioria ouvinte, apresentam-se em 

níveis de domínio e conhecimento diferentes desta e vice-versa. Historicamente 

nota-se que sempre se evidenciou a surdez audiológica, com sujeitos deficientes e 

incapazes, por não poderem 'ler' o mundo através da audição e oralidade como os 

ouvintes. Sendo lógico então considerar esse outro como um 'desvio' que se 

constitui em problemas, para que se possa evidenciar ou até provar uma suposta 

normalidade existencial (FERNANDES, 2006). 

 É notório que a linguagem oral faz a mediação para que se internalize 

aspectos da escrita nos ouvintes, como uma base para a construção do saber. Mas 

tanto oralidade como escrita são sistemas simbólicos com diferenças estruturais, 

cada qual com relativa autonomia, mas interdependentes. Da mesma forma a Libras 

exerce função parecida à oralidade neste aprendizado da escrita. Internalizam-se 

significados, conceitos e valores que servirão de mediadores nesta 'apropriação 

imagética' dos signos escritos (FERNANDES, 2006). 

  

3.4. A LIBRAS COMO DISCIPLINA: O LETRAMENTO 

 

 Tem-se comentado, debatido e publicado muito a respeito do Letramento dos 

alunos de um modo geral. Se articulado com a Educação Especial vamos encontrar 

uma série de concepções, análises das práticas pedagógicas, discussões sobre, e 
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contribuições para um melhor atendimento das minorias. Tal questão – Letramento – 

tem preocupado profissionais e pesquisadores da área da surdez, pois juntos ao 

alunado percebem que embora os educandos desenvolvam habilidades de 

(de)codificação, em sua maioria apresentam muita dificuldade para atribuir sentido 

ao que leem.  

 Essa dificuldade pode ser não só ao pouco conhecimento do português que a 

quase totalidade dos surdos apresenta quando chega à escola, mas também às 

concepções de leitura e escrita que embasam as práticas pedagógicas utilizadas na 

escola. Dessa forma o recorte proposto visa à melhoria do atendimento aos alunos 

surdos, a partir do conhecimento da Libras que os educadores devem ter para que 

se efetive tal letramento. 

 Ao discutir a origem do termo ‘Letramento’, destaca-se que as pessoas se 

alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não necessariamente incorporam a 

prática da leitura e da escrita, não necessariamente adquirem competência para 

usar a leitura e a escrita para se envolverem em práticas sociais de escrita: leitura de 

livros, jornais, revistas, preenchimento de formulários... Em se tratando de crianças 

surdas, a crença na dificuldade em discriminar auditivamente os fonemas parece 

responder pelo excessivo tempo gasto em treinamento auditivo e de fala. Treinam-

se fonemas, sílabas e vocábulos que serão trabalhados depois na escrita (LODI et 

al, 2006). 

 Ainda, não se pode esquecer que uma grande parcela dos surdos vem de 

famílias ouvintes, em que sua linguagem é constituída na interação com as mães 

ouvintes, mas que não apresenta uma língua na qual possa se basear na tarefa de 

aprender a ler e escrever quando chega à escola. Portanto, sem uma língua 

constituída (sem L1), inicia-se o processo da alfabetização (em L2) (na maioria das 

vezes) por meio de vocábulos isolados ou combinados em frases 

descontextualizadas.  

 A tradição gramatical, como professores de língua portuguesa, sempre 

rejeitou a existência de uma pluralidade de manifestações linguísticas dentro do 

universo da língua portuguesa por parte dos surdos; a própria escola não reconhece 

ainda a situação bilíngue do surdo e rejeita de forma intolerante qualquer 

manifestação linguística diferente, tratando, em muitos casos, os alunos surdos 

como ‘deficientes linguísticos’.  
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 O ensino de língua portuguesa apresenta-se desvinculado do conhecimento 

de mundo e do conhecimento linguístico adquirido anteriormente pelos alunos. Essa 

distância é facilmente percebida em situações, por exemplo, em que a professora, 

ao entrar na sala, entrega um texto com uma sequência de exercícios de 

compreensão e interpretação do mesmo.  

 

O aluno surdo pergunta em sinais: “Professora o que é para fazer com 
isso?” e ela sinaliza “ler + fazer/responder perguntas”. Assim o aluno surdo 
faz. Inicia a terrível tarefa de ler um texto longo, sem ilustrações, sem uma 
clareza do propósito da atividade, resultando em uma avaliação quase 
sempre negativa por parte do educador (KARNOPP apud LODI et al, 2003, 
p. 57). 

 

 Um grande número de pessoas surdas e também outros grupos minoritários 

são privados de contribuir para o estoque coletivo do conhecimento cultural existente 

nesses grupos. Tentando reverter, ou modificar parcialmente esse quadro é que se 

instituiu uma legislação que garantisse a esse alunado o direito de um atendimento 

diferenciado, por meio da Lei 10.436/200220 e do Decreto 5626/200521. 

 Desde que a utilização da Libras nas salas de aula passou a ser praticada, 

nos fins da década de 80 e início da década de 90, os educadores de surdos de um 

modo geral buscam ter maior conhecimento dessa língua, para que sua atuação 

seja mais adequada e cumpra com seu verdadeiro papel. Vários foram os recursos 

utilizados para esta capacitação: oficinas, minicursos, palestras, seminários. 

Atualmente, tem-se a disciplina de Libras na grade curricular dos Cursos de 

Pedagogia, Fonoaudiologia e cursos de Licenciaturas, como parte da formação do 

educador e em outros cursos bacharelados pode constar como disciplina optativa. 

 Embora a legislação oriente sobre mecanismos de acessibilidade às pessoas 

com NEE, o que se tem alcançado é o mínimo em relação ao necessário. Tavares e 

Carvalho (2010) argumentam que há um distanciamento enorme no que diz respeito 

aos documentos (leis) e a sua implementação. Na área da surdez isso fica evidente, 

a acessibilidade prevista em lei garante a presença de intérprete em sala de aula, 

adaptação curricular e avaliativa, materiais informativos aos professores sobre as 

especificidades do surdo atendido, entre outros aspectos.  

 Mas, na prática, o aluno surdo ainda fica mais excluído que incluído em sala 

de aula regular, a começar pela capacitação do próprio intérprete. Como exemplo, 

                                                 
20

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm 
21

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm 
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um intérprete formado em Letras, atuando em uma aula de Física. Por outro lado, os 

professores, na grande maioria, não tem um conhecimento mínimo da Libras, e com 

uma carga horária exaustiva de trabalho não conseguem buscar uma formação 

continuada  na área. Dessa forma, as barreiras comunicativas e o desconhecimento 

das NEE presentes no meio educacional, geram dificuldades e equívocos 

relacionados ao atendimento de alunos surdos (ALMEIDA; VITALIANO, 2012). 

 Isso tem motivação na própria formação do educador, uma vez que a maioria 

dos cursos universitários que ‘preparam’ profissionais para atuar com surdos têm 

insistido em localizar tais indivíduos na classificação de deficiência, promovendo 

concepções simplificadas que são construídas a partir de traços negativos, como a 

falta de língua(gem), conforme esclarece Gesser (2009). 

 Dentre diversos fatores a serem analisados, alguns tem relevância maior, no 

que diz respeito à disciplina de Libras, como o conteúdo a ser trabalhado e a carga 

horária mínima não determinada pela legislação. As ementas disponíveis na internet 

evidenciam isso, pois as cargas horárias apresentam uma discrepância muito 

grande, variando entre 30 a 80 horas. E as ementas priorizam discussões a respeito 

da ‘deficiência auditiva’ em detrimento do conhecimento cultural, linguístico e 

pedagógico para a atuação com alunos surdos. 

 A disciplina de Libras, uma vez obrigatória, não quer dizer que os professores 

tenham que ministrar suas aulas em Libras, mesmo porque nenhuma carga horária 

apresentada nos cursos de Licenciatura, Pedagogia e Fonoaudiologia seria capaz 

de capacitar o professor a tal ponto. Apropriar-se da Libras, requer, como qualquer 

outra língua estrangeira, muito mais que um semestre ou um ano todo de curso. Se 

se fizer uma analogia ao aprendizado da língua inglesa no ensino básico, tem-se 

praticamente 11 a 12 anos de contato com a língua e dificilmente os alunos saem 

com esse aprendizado efetivo.  

 O que a disciplina acaba propondo é uma noção sobre educação de surdos e 

algumas orientações a respeito de adaptação curricular e avaliativa, estratégias 

metodológicas, um conhecimento superficial sobre a cultura surda e seus artefatos, 

além da tentativa de possibilitar uma conversação simplista em Libras por meio do 

aprendizado prático de alguns campos semânticos relacionados à identificação, aos 

cumprimentos, ao ambiente escolar, à família, entre outros necessários à construção 

sintática, como os verbos e conjunções.  
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Promover a formação de professores bilíngues (libras e português), 

professores surdos e intérpretes são um dos objetivos a serem alcançados. A 

aceitação da Libras é o caminho da integração social efetiva do sujeito surdo, pois 

as línguas de sinais são a modalidade de língua de pleno desenvolvimento 

linguístico e cognitivo (QUADROS, 2008; GESSER, 2009; ROSSI, 2010; ALMEIDA e 

VITALIANO, 2012). 

No Decreto 5626/2005 não há o esclarecimento quanto ao formato que a 

disciplina de Libras deve assumir e nenhuma menção sobre a carga horária, que em 

casos de ser muita curta, os alunos mais interessados acabam buscando 

complementação informacional acerca da Libras em outros meios; e quanto aos 

objetivos, nem mesmo prioriza os conteúdos teóricos ou práticos a serem 

abordados, uma vez que se trata de uma língua visuoespacial. 

Esses aspectos abordados precisam ser discutidos para que se efetive uma 

formação de qualidade aos futuros professores e profissionais que atuam junto aos 

surdos. Se há o reconhecimento de que a Libras é determinante no desenvolvimento 

intelectual dos surdos, expor ao aprendizado dessa língua os futuros profissionais 

torna-se imprescindível, pois melhorando a prática, reconhecem-se as dificuldades 

confrontadas e as condições facilitadoras da mudança no contexto educacional 

(ROSSI, 2010; LEMOS e CHAVES, 2012). 

Em pesquisa realizada por Lemos e Chaves (2012) há a análise de ementas 

da disciplina de Libras em seis IES pelo país, em que se constatou uma 

similaridade, diferenciando em maior ou menor ênfase quanto ao uso da língua de 

sinais. Os principais conteúdos versam sobre a História da Educação de surdos, 

Cultura e identidade surda e Aspectos linguísticos da Libras. Há pouca ocorrência 

quanto ao ensino da Libras propriamente dito, mas quando é descrito como 

conteúdo a preocupação é quanto à conversação – contexto de diálogos e práticas 

sociais. Mas quanto à escrita da língua de sinais – 'Signwriting' – praticamente não 

há menção, talvez por não se divulgar ainda muitos estudos a respeito. 

Também Almeida e Vitaliano (2012), em pesquisa realizada com acadêmicos 

de Pedagogia a respeito da visão deles quanto à obrigatoriedade da disciplina de 

Libras, deixam evidentes as dificuldades mencionadas pelos entrevistados no que 

diz respeito à complexidade dos conteúdos (17,5%); à coordenação motora e 

memorização (15%); à baixa carga horária da disciplina (10%) e a dificuldade de 

comunicação, no caso, por se ter um professor surdo (2,5%). Dados que 
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representam 45% dos entrevistados. Mas mesmo alguns que consideraram não ter 

dificuldades na disciplina (52,5%), em justificativas fizeram apontamentos que o 

‘material impresso’ utilizado não supria as necessidades de aprendizagem da Libras, 

não conseguindo acompanhar o conteúdo.  

Cabe compreender neste aspecto que além das questões gramaticais e 

estruturais das línguas de sinais, comuns no aprendizado de outras línguas, são 

necessárias habilidades de expressividade córporo-facial e habilidades motoras, 

dificultando o aprendizado da Libras.  

 Nos diversos materiais que se pode encontrar sobre os cursos de Libras, 

nota-se que uma grande parcela organiza o conteúdo por temáticas. Trabalha-se 

então, uma gama de vocabulários referentes àquele assunto, mas muitas das vezes 

se esquece de trabalhar a contextualização desses sinais. Para que se aprenda uma 

segunda língua sabe-se da necessidade de ter uma parte desse estudo direcionado 

ao vocabulário da língua pretendida. Com as línguas de sinais não seria diferente, 

senão primordial.  

 Através da obra “Aprender a ver”, do casal  Wilcox (2005), sobre o ensino da 

ASL – American Sign Language (Língua Americana de Sinais) – como segunda 

língua é que se encontrou uma possibilidade de correlação com o ensino da Libras 

como segunda língua. 

 Entre apostilas e vídeos de cursos de Libras, quase nenhum aborda a 

expressão córporo-facial como fundamento para tal aprendizado. Até se pode 

considerar como lógico, uma vez que a comunidade surda a utiliza normalmente. 

Mas não os ouvintes, que fazem pouco ou quase nenhum uso da expressividade 

corporal. Por mais notório que seja a utilização desse recurso para a comunicação 

com os surdos, é primordial que, em se tratando de curso para ouvintes, se tenha 

esse cuidado em trabalhar diferentes situações que explorem a expressão córporo-

facial. É comum o comentário de pessoas envolvidas na educação dos surdos sobre 

os cuidados que se deve ter para que não ocorra o ‘Português Sinalizado’. Essa 

expressão representa a tradução de palavras do português para a Libras, sem se 

respeitar a estrutura linguística desta.  

Como exemplo, é apresentada uma análise de uma frase, retirada de um 

texto narrativo de Língua Portuguesa, que poderia ser trabalhado com alunos 

surdos. 
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Port.: Eu vou viajar para Minas Gerais na outra semana. 

Port. Sinalizado: EU IR VIAJAR PARA MINAS^GERAIS N-A OUTR@ SEMANA. 

LIBRAS:  

(possibilidade 1): EU VIAJAR ESTADO MINAS^GERAIS OUTR@ SEMANA. 

(possibilidade 2): EU VIAJAR OUTR@ SEMANA ESTADO MINAS^GERAIS. 

(possibilidade 3): ESTADO MINAS^GERAIS OUTR@ SEMANA EU VIAJAR. 

 

 Nota-se que o português sinalizado apresenta os mesmos conectivos e 

locuções verbais que a Língua Portuguesa22; aspectos inexistentes na Libras, como 

se percebe nas diferentes possibilidades23. Ainda se pode apresentar outras 

interpretações em Libras, conforme o entendimento dos surdos a alguns 

vocabulários da sentença apresentada, conforme exemplificação a seguir. 

 

LIBRAS: 

(possibilidade 4): VIAJAR OUTR@ SEMANA LUGAR DIFERENTE NOME 

MINAS^GERAIS TER ESTADO PRÓPRIO BRASIL. 

 

 Se diante de tal situação não é dada a devida atenção na disciplina de Libras, 

certamente há diversas pessoas utilizando uma comunicação inadequada com 

surdos. Ainda, se não é trabalhada (ou explorada) toda uma expressividade corporal 

dos participantes, qual seria então a expressividade ideal em se interpretar uma 

afirmação, negação ou frase interrogativa? 

 O casal Wilcox (2005) apresenta possibilidades de organização de um curso 

de ASL, que serviu para uma correlação e adequação à realidade brasileira. Afirma 

que, como qualquer curso de segunda língua, exige-se a análise das necessidades 

para que se consiga estabelecer as metas a serem alcançadas. Assim se deve 

                                                 
22

 Os conectivos da Língua Portuguesa são representados pelas preposições e conjunções, 
responsáveis pela ligação entre palavras, ideias ou orações em uma estrutura frasal e/ou textual. 

23
 Esses aspectos linguísticos comparados entre a Língua Portuguesa e a Libras não são abordados 

com maior profundidade nessa pesquisa por já terem sido pesquisados em outro estudo da autora 
intitulado “Ajustando os parâmetros: uma análise linguística entre a LIBRAS – Língua Brasileira de 

Sinais – e a Língua Portuguesa através da escrita dos alunos surdos de Ponta Grossa”, para 
obtenção do título de Especialista em Língua Portuguesa no Curso de Pós-Graduação em Língua 
Portuguesa – Teoria e Prática. Orientador – Prof. Dr. Miguel Luiz Contani, do ESAP – Instituto de 
Estudos Avançados e Pós-Graduação, UNIVALE – União das Escolas Superiores do Vale do Ivaí – 
2004. Tendo artigo publicado no IV CIEL – Ciclo de Estudos em Linguagem, realizado na UEPG – 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 2006. 
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analisar quem são os aprendizes (campo de atuação profissional, tempo na área, 

faixa etária...), sendo necessário também anotar quais os recursos disponíveis, 

inclusive o pessoal (quantos instrutores poderão atuar, terá a presença de intérprete 

ou não), bem como relacionar, quanto aos professores-instrutores, quais suas 

necessidades especiais; ainda observar o local que poderá ser utilizado ao 

aprendizado (de fácil acesso, amplo, claro...) e por fim o tempo adequado ou 

disponível para instrução. 

 Portanto, os professores da disciplina de Libras não podem ignorar os efeitos 

da abordagem e da filosofia que serão empregadas durante a capacitação. Todos os 

recursos e estratégias devem possibilitar a uma percepção clara sobre qual será o 

próximo passo desse aluno, como um curso para intérprete, atuação com crianças 

ou não, se no local de trabalho já tem surdos incluídos, como os colegas de 

profissão veem essa disciplina, ou simplesmente para buscar uma qualificação para 

o cumprimento da lei. Toda a abordagem realizada no curso trará um resultado 

positivo ou negativo, conforme o cuidado que se tenha ao ministrá-lo (WILCOX, 

2005). 

 Nesse ponto, pode-se então analisar as diversas atuações em IES. Nem 

sempre é feita uma análise mais criteriosa dos alunos. Ou é solicitado o 

preenchimento de um formulário para que a priori se faça um levantamento das 

características do grupo interessado. O máximo que ocorre, quando muito, é a 

apresentação de si mesmo iniciando pelo nome, idade, profissão. Alguns mais 

tímidos acabam se fechando mais, outros apresentam pouca mobilidade nas 

articulações e há aqueles que estão dispostos para qualquer atividade. Se tal 

procedimento fosse feito antecipadamente, o próprio professor-instrutor e intérprete 

saberiam com maior convicção qual a atividade ideal para se promover uma 

integração melhor. 

 Desse modo a análise do grupo diretamente interessado nesses estudos 

também é ponto fundamental a ser considerado, pois a percepção sobre 

comunidade surda, familiares, educadores, diferentes profissionais, entre outros 

aspectos, acabam influenciando os programas de línguas de sinais, uma vez que 

seus interesses são particularizados (SILVA, 2008). 

 A aquisição de conhecimentos determinados depende não só das 

características individuais, mas dos tipos de conhecimentos exigidos pelo contexto 
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(WILCOX, 2005). Quanto à idade dos participantes é adequado que se note se há 

muita disparidade ou não, quando se precisa adaptar o programa.  

Para pessoal mais jovem a capacidade de memorização é mais aguçada, 

diferentemente dos adultos que por terem um nível cognitivo mais avançado acabam 

tendo um interesse maior e uma reflexão sobre a língua-alvo. Dessa forma ter 

aspectos teóricos linguísticos da Libras pode ser um atrativo para alunos adultos que 

preferem estudar a sintaxe e semântica das línguas de sinais, contrastando-as com 

as orais. Por isso a diferença de idade e de cognição são decisivas na elaboração e 

desenvolvimento do plano de trabalho (WILCOX, 2005). 

 O que se observa hoje em dia, em aulas da disciplina de Libras, é uma 

imensa heterogeneidade no grupo. Algumas aulas são monótonas para uns e 

extremamente difíceis para outros. Quando se exige maior maleabilidade nos dedos 

para a execução de algum sinal, uns o fazem com rapidez, destreza e clareza; já 

outros malmente conseguem deixar a mão na configuração solicitada para a 

articulação daquele ou desse sinal, considerando apenas os parâmetros linguísticos 

principais da Libras.  

 A estrutura gramatical da Libras se organiza a partir de alguns parâmetros na 

formação dos diferentes níveis linguísticos. Os principais são: Configuração das 

mãos (CM); Movimento (M); e Localização (L). Outros quatro constituem seus 

parâmetros menores: Região de contato, Orientação das mãos e Disposição das 

mãos, além do Componente não-manual, já citado anteriormente, por meio da 

expressividade córporo-facial. 

 A CM é a forma que a mão assume durante a realização de um sinal. Pode 

ser comparada a classificação dos fonemas na Língua Portuguesa, durante a 

realização de uma palavra falada. 

 A Localização (L) ou Ponto de Articulação (PA) é o lugar do corpo ou espaço 

neutro onde será realizado o sinal. Cada sinal pode ser constituído por mais de um 

PA, ao se considerar o início da sinalização e seu término. 

 O Movimento é o deslocamento da mão no espaço, durante a realização do 

sinal. Pode ser unidirecional, bidirecional e multidirecional quanto a sua 

direcionalidade. E retilíneo, helicoidal, circular, semicircular, sinuoso e angular 

quanto aos tipos (PARANÁ, 1998; CHOI et al, 2011).  
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 Como exemplo, a análise fonológica do sinal ‘EVITAR’, a partir dos 

parâmetros linguísticos principais: C.M. – Configuração de mão; L – Localização; M 

– Movimento. 

 

Figura 7 - EVITAR 
 

      

 

 

 

    Fonte: criação da pesquisadora 

 

C.M.: Y; 

L: fronte lateral direita (testa lado direito);  

M.: semi-circular. 

 

 Estes são alguns dos aspectos linguísticos a serem analisados na execução 

de um sinal – CM, L (ou PA - ponto de articulação) e M. Considerando apenas as 

CMs (anexo 1) já se pode verificar que nem todo adulto terá a capacidade de manter 

sua mão nessa configuração com tanta clareza (dedos dobrados) se for comparada 

a mesma atuação de um jovem. 

 Mas ainda devem ser analisados os parâmetros linguísticos secundários. A 

Direção da mão - DM, é a análise feita a partir da movimentação realizada pelo 

sinalizador, se na diagonal superior ou inferior, se para frente ou para trás, se para 

cima ou para baixo, se para direita ou esquerda, e por fim, se a combinação entre 

eles. Como exemplo ao sinal em questão, a análise da DM seria diagonal para frente 

à direita. 

 Quanto à Orientação da mão - OM, busca-se verificar a disposição da mão 

em relação ao sinalizador ou ao chão. Se a mão encontra-se paralela ou 

perpendicular a um deles. Estando a mão na horizontal, analisa-se em relação ao 

chão; na vertical, em relação ao corpo. No sinal 'EVITAR' tem-se a OM como 

perpendicular ao corpo (lateral) do sinalizador. 
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 Outros dois parâmetros ainda podem ser analisados: Região de contato, 

quando a Localização é no Espaço Neutro; e o Componente não-manual em relação 

ao contexto e tipos frasais.  

 Porém, um sinal é analisado em diferentes contextos, como o exemplo 

abaixo, em que o termo EVITAR está em uma sentença como:  

“EVITE DROGAS! CUIDE DA SUA SAÚDE!” 

TABELA 3 - SINAIS DA SENTENÇA 

NOME SINAL 
ANÁLISE 

FONOLÓGICA 

 

 

EVITAR 

 

 

C.M.: 4; 

L: têmpora direita (testa 

lado direito);  

M.: semicircular. 

 

 

DROGAS24 

 

 

CM1: 43 e CM2: 54 

L: espaço neutro        

M: retilíneo repetitivo 

 

 

 

 

SAÚDE 

  

CM: 41 

L1: hemitórax superior 

direito; L2: hemitórax 

superior esquerdo (dois 

pontos distintos paralelos) 

M: semicircular 

                                                 
24

 Há sinais em que existem duas ou mais configurações de mãos, mas não há um deslocamento da 
mão para pontos de articulação diferentes. Apesar de, na obra referendada, ser apresentado um tipo 
de movimento como ‘retilíneo repetitivo’, há de se verificar que ocorre apenas a alternância entre as 
configurações de mão e não necessariamente um movimento específico, uma vez que a mão não é 
deslocada de um ponto espacial a outro. 
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CUIDAR25 

  

CM: 49 

L1: espaço neutro; L2: mão 

base 

M: retilíneo simples 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

 Na coordenação do pensamento para articular um sinal tem-se assimilado os 

seus aspectos linguísticos na execução, enquanto que na sentença, faz-se 

necessário uma maior memória de curto termo que nem sempre os adultos ainda a 

têm; diferente dos jovens que conseguem assimilar com maior rapidez a sequência 

dos sinais e seus diversos aspectos. 

 Com igual importância, são os recursos pessoais existentes – nesse caso o 

corpo docente. Os Wilcox comentam que o ensino do Inglês para surdos se dá 

através da parceria entre dois professores, um ouvinte e um surdo. Se nessa 

situação tem-se um grande sucesso, o inverso também pode ser bem-sucedido no 

ensino da ASL para alunos ouvintes (WILCOX, 2005). 

Quando se é um ‘nativo’ da língua nem sempre se consegue entender os 

questionamentos proferidos pelos novos usuários. Assim tendo um par semelhante 

para fazer essa mediação nenhuma dúvida passará sem ter alguma explicação, 

quanto à utilização da nova língua, pois a figura do TILS, em algum momento 

anterior na sua vida, teve as mesmas ou parecidas questões que o instigaram a 

entender o funcionamento linguístico da Libras.  

 Ainda os Wilcox comentam sobre os recursos audiovisuais considerados de 

fundamental importância para a assimilação do vocabulário e sintaxe da ASL. Além 

de ser um atrativo, é uma ferramenta indispensável para o trabalho com ASL. 

(WILCOX, 2005).  

Em se tratando de modalidade visuoespacial, nada mais óbvio que explorar 

tais recursos que evidenciam a imagem, seja em aulas filmadas, filmes que tratem 

da temática surda e sua cultura, ou documentários de Instituições de Ensino que 

retratam o trabalho desenvolvido à comunidade surda, portanto ingredientes 

essenciais para o sucesso de qualquer programa de Libras. 
                                                 
25

 Em alguns sinais há a necessidade de utilização da outra mão, que não a de domínio (que 
sinaliza), chamada de mão base. Nesses casos, esta serve apenas como ponto de articulação ou 
localização, não se constituindo como mais uma Configuração de Mão. 
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4. APLICAÇÃO DA PESQUISA - O OBJETO DE APRENDIZAGEM 

 

4.1. Uma abordagem preliminar 

 

 Com o legado cultural aceito, e oficializado pela Lei nº. 10.436 de 2002, bem 

como sua rica estrutura linguística estudada, a LIBRAS, por meio dos cursos de 

Licenciaturas, passa a fazer parte das pesquisas dos estudos linguísticos em 

diversos departamentos de línguas clássicas e modernas. Também não se pode 

desconsiderar que os próprios instrutores (surdos) estão buscando o estudo da L1 – 

Libras e da L2 - Português nos cursos de graduação LETRAS/LIBRAS, e demais 

pessoas envolvidas nesse processo estão ficando mais informadas a respeito da 

metodologia de ensino da segunda língua, antes direcionada apenas àquelas da 

modalidade oral-auditiva, bem como aprimorando sua qualificação profissional. 

 Mas há uma reflexão importante sobre a real carga horária necessária para se 

ter domínio básico da Libras, que até então não se apresenta em nenhum curso 

livre, nem na disciplina da respectiva língua, em cursos de graduação.  

 

Oferecer instrução mínima em uma segunda língua significa oferecer 
vários semestres de aulas dessa língua. Pelo menos um curso em 
separado sobre cultura Surda deve ser incluído. Além disso, deve-se 
considerar a possibilidade de um curso holístico introdutório para 
alunos adultos, com um conteúdo que possa abranger a história da 
ASL e dos sistemas de sinais nos Estados Unidos, os mitos e falsos 
conceitos sobre a ASL e a surdez, pesquisas pioneiras na linguística 
da ASL, introdução à comunidade Surda, etc. (WILCOX, 2005, p.109) 

 

 A orientação apresentada sobre a ASL - American Sign Language - vale para 

toda e qualquer língua de sinais. Entende-se que não basta apenas trabalhar 

vocabulário isolado, nem tão pouco ampliar ou melhorar apenas com recursos 

expressivos corporais e faciais. É de suma importância que se apresentem estudos 

sobre a história dos surdos no mundo, a mudança de paradigmas e esclarecimentos 

sobre os falsos mitos a respeito das línguas de sinais e um melhor entendimento 

sobre como é a surdez e os seus porquês.  

 O problema é justamente conciliar tais tópicos em cursos livres, em que os 

interessados buscam apenas a conversação; ou ajustar esses aspectos na disciplina 

de Libras com a carga horária que atualmente é destinada a essa área do saber, em 

diversos cursos de Licenciatura.  
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TABELA 4 - LICENCIATURAS EM PONTA GROSSA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Tabela criada pela pesquisadora 

 

 Essa realidade apresentada na cidade de Ponta Grossa - PR, em IES - 

Instituições de Ensino Superior - é exemplo de ocorrências similares em outras 

cidades pelo país afora, em que se percebe uma grande variação na carga horária 

de uma disciplina para a formação de professores, no que diz respeito ao 

atendimento de alunos surdos. Portanto tratar deste aspecto se faz primordial. 

                                                 
26

 http://www.cescage.edu.br/site/pagina/arquivos/graduacao/pedagogia/grade_pedago.pdf 
27

 http://www.iessa.edu.br/cursos/ed_fisica/grade_licenciatura_novo.pdf 
28

 http://www.iessa.edu.br/cursos/pedagogia/grade_2010.pdf 
29

 http://www.iessa.edu.br/cursos/filosofia/grade_2008.pdf 
30

 http://www.secal.edu.br/img_editor/MATRIZ_CURRICULAR_DE_LETRAS_2013-1.pdf 
31

 http://www.secal.edu.br/?id=77 
32

 http://www.uepg.br/catalogo/cursos/2014.html 
33

 Plano de ensino ainda em construção - site sem informações sobre o curso 

IES CURSOS DE 

LICENCIATURA EM 

PERÍODO 

OU ANO 

CARGA 

HORÁRIA 

FASF Pedagogia 5º período 54 

CESCAGE Pedagogia
26

 5º período 72 

SANT'ANA Educação Física
27

 

Pedagogia
28

 

Filosofia
29

 

6º período 

6º período 

6º período 

60 

60 

40 

SECAL Letras - Português/Inglês
30

 

Pedagogia
31

 

8º período 

4º ano 

40 

40 

UEPG
32

 Artes Visuais 

Ciências Biológicas 

Educação Física 

Geografia 

História 

Letras Português/Francês 

Letras Português/Espanhol 

Letras Português/ Inglês 

Matemática 

Música 

Pedagogia 

Química 

4º ano 

4º ano 

4º ano 

4º ano 

4º ano 

4º ano 

4º ano 

4º ano 

3º ano 

4º ano 

4º ano 

2º ano 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

68 

51 

UNIÃO (sem cursos)   

UTFPR Ciências Naturais
33

 Sem informação 
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 Quando uma pessoa procura um curso de língua estrangeira, tem-se o ideal 

de poder dominá-la ou de estar o mais próximo possível dessa condição. Como 

exemplo, cursos livres de Inglês, Espanhol, Francês, Italiano entre tantos outros 

idiomas igualmente procurados, não tem sua carga horária inferior a três (3) ou 

quatro (4) anos de estudo, para um nível intermediário, pois a fluência propriamente 

dita ocorre no uso da língua, complementando todo o conhecimento 

sistematicamente adquirido. 

 Em comparação a Libras, o que se verifica na maioria dos cursos livres 

divulgados na mídia, é uma variação entre 60 a 80 horas por nível, constituindo-se 

em três níveis: básico, intermediário e avançado, totalizando 180 a 240 horas. Se 

considerada a importância do seu conhecimento na formação docente, verifica-se 

que a carga horária é insuficiente para se trabalhar apenas o conteúdo do nível 

básico de um curso livre de Libras. Ainda deve-se mencionar que outros assuntos 

precisam ser trabalhados, como aspectos culturais, concepções educacionais, 

legislação, história dos surdos no mundo, entre outros de igual relevância. 

 É notório que muito deve ser melhorado para que se efetive uma verdadeira 

formação em Libras para os futuros docentes e então ocorra uma comunicação clara 

entre surdos e ouvintes no ambiente educacional. Dessa maneira, efetiva-se o 

conhecimento trabalhado em sala de aula, contribuindo adequadamente para a 

formação dos alunos surdos. 

 Na maioria dos casos o que é ofertado em cursos livres são sinais 

organizados por campos semânticos, acompanhados por atividades como 

conversação em dupla, simulação contextual social diferenciada, entrevistas e um 

trabalho de expressão córporo-facial trabalhado ainda que de forma simplista, sem 

ser apresentado qualquer que seja outro assunto sobre a cultura surda, ou estudo 

teórico da Libras, tão essenciais ao conhecimento e entendimento desta (ALMEIDA 

e DUARTE, 2004; SILVA, 2008). 

 Diante desse quadro, tem-se como possibilidade de implementação dos 

cursos e até mesmo por uma necessidade legal, o ambiente acadêmico como o 

lugar apropriado para discussão das implicações linguísticas e culturais das opções 

linguísticas alternativas disponíveis aos sujeitos surdos, seja no Brasil ou em 

qualquer outro país (WILCOX, 2005). 

 Esta abordagem direcionada à realidade dos ouvintes no que diz respeito ao 

aprendizado da Libras, garante a adequação necessária de que será nesse 
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ambiente educacional bem estruturado que será enfim discutido sobre a cultura, a 

linguística e os demais aspectos da Libras e da comunidade surda.  

 Também uma estrutura mais sofisticada e aprofundada que prepare esse 

alunado a um curso de formação de intérpretes. Expondo-os a uma formação mais 

humanista e ampla que deve ser abrigada em um programa mais extenso, por 

exemplo, quatro anos de estudos em línguas sinalizadas, o que não garantiria 

também uma formação adequada para se tornar um intérprete (basta comparar com 

a formação de intérpretes das demais línguas orais).  

 Um programa que contemple não só a instrução sobre uma língua de sinais 

como segunda língua, mas a linguística dessa língua, história do surdo, teorias 

sobre língua de contato, a literatura, teorias datilológicas, além de aspectos sócio e 

psicolinguísticos da língua de sinais e da surdez com uma carga horária adequada 

(WILCOX, 2005). 

 Nessa perspectiva, como comprovação da presença da Libras e sua 

disseminação, as mudanças ocorridas no Brasil datam por volta de 2006, quando 

acontece o primeiro vestibular para Licenciatura em Letras - habilitação em Libras, 

com o objetivo de formar professores surdos, pela UFSC - Universidade Federal de 

Santa Catarina. E em 2008, a ampliação da proposta, iniciando o Bacharelado em 

Libras, com o intuito de formar intérpretes. Tanto a licenciatura como o bacharelado 

são ofertados nas modalidades presencial e a distância, tendo o acadêmico acesso 

a material impresso, ao AVA do curso, e aos DVDs com videoaula em Libras (UFSC, 

2012). 

 Nos EUA, conforme Wilcox (2005), a National Association Deaf – NAD 

estabeleceu um comitê especial para o desenvolvimento de um currículo para a 

ASL, que era supervisionado pela American Sign Language Teachers Association – 

ASLTA. Consideraram que essa padronização para o nível médio e superior era 

prioridade de primeira ordem. Pois foi observada a desordenada implantação das 

aulas de sinais em todo o país. Atualmente não há nenhum controle dos 

planejamentos e desenvolvimentos de cursos o que acarreta maior responsabilidade 

aos responsáveis por programas locais e estaduais, para que sejam coerentes e 

protejam a integridade da ASL.  

 Se igualmente ocorrer esse crescimento desordenado no Brasil, em relação 

ao ensino de Libras, há de se pensar em estratégias parecidas como as organizadas 

nos Estados Unidos, como forma de preservação da língua. 
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4.2. Encaminhamentos Metodológicos 

 
4.2.1 A disciplina de Libras na Licenciatura em Matemática 

 

 Ao se organizar o desenvolvimento da disciplina de Libras, há a necessidade 

de se considerar as especificidades documentais e as orientações didático-

metodológicas, o projeto pedagógico do curso (quando relacionado a uma IES) e o 

plano estrutural da disciplina ou de seu conteúdo (SILVA, 2011). 

 Para tanto, foi considerado o Plano de Ensino da disciplina de Libras, 

destinado ao curso de Licenciatura em Matemática, contendo a ementa, objetivos, 

conteúdo programático, sistema de avaliação, carga horária, entre outros itens que 

compõem o plano (anexo 2). 

 Os conteúdos necessários ao desenvolvimento da disciplina de Libras foram 

elencados considerando as cinquenta e uma (51) horas da carga horária34, para o 

cumprimento dos objetivos do plano de ensino junto aos acadêmicos do 3º ano do 

curso de Licenciatura em Matemática - turno integral/noturno, durante o segundo 

semestre de 2013, em uma IES, na cidade de Ponta Grossa. 

 A carga horária total (51h) foi organizada em aulas teóricas (33h) e práticas 

(18h), deixando evidente os aspectos a serem trabalhados no transcorrer do 

semestre, tendo como norte a ementa da disciplina. 

 

EMENTA: A história da surdez e a educação do sujeito surdo no Brasil: 

questões sobre o programa de inclusão. Teorias linguísticas sobre a 
aquisição da linguagem pela criança surda e o estatuto da língua brasileira 
de sinais (LIBRAS). A Língua Brasileira de Sinais e escrita (IES, 2013, 
Plano de Ensino de Libras - Curso Matemática). 
 
 

 Em análise, pode-se notar que na ementa não há a menção sobre a 

necessidade prática de comunicação em Libras, considerando apenas aspectos 

teóricos a serem abordados; sem falar na evidência ideológica da concepção oralista 

quando são abordadas as "Teorias linguísticas sobre aquisição da linguagem pela 

criança surda". Isso evidencia a exclusão do uso da língua de sinais, como 

fundamental para a formação do professor. 

 Em contrapartida, quando se analisam as competências e habilidades 

necessárias aos professores de matemática em relação à Libras, há um disparate no 

                                                 
34

 Definida pela Resolução CEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - n.º 104, de 02 de 
junho de 2009, que determinada a carga horária mínima para as disciplinas semestrais e anuais, dos 
cursos presenciais da IES em questão. 
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que diz respeito à ementa. São apresentados aspectos que evidenciam a qualidade 

do profissional dessa área para o atendimento de alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais - NEE - (no caso surdez), deixando claro que ao concluir os 

estudos da disciplina de Libras, o futuro professor deverá estar apto para fazer uso 

(realçar) de sua expressividade natural como parte comunicativa; ter capacidade de 

adequação linguística em uma língua visuoespacial; reconhecer a importância 

cultural surda para as adaptações curriculares e avaliativas; como compreender os 

aspectos morfossintáticos, fonológicos, semânticos e pragmáticos da Libras. O que 

é impossível de alcançar em se considerando somente a ementa. 

 Já em relação aos conteúdos apresentados e os objetivos propostos há uma 

aproximação maior, uma vez que é possível determinar aspectos similares entre um 

e outro. Por um lado é apresentada a importância dos aspectos socioculturais e 

linguísticos da Libras, por meio de pesquisas e vivências, a fim de ampliar a 

competência docente; por outro, são apresentados tópicos a serem trabalhados que 

permitem tanto a pesquisa como a vivência desses aspectos essenciais, 

apresentados no quadro abaixo. 

 

TABELA 5 - Estruturação do Conteúdo 

ITEM CONTEÚDO CH 

01 Apresentação da disciplina: sistemas de avaliação teórica e prática, 
conteúdos, textos e dinâmica em Libras 

01 

02 Aspectos gerais da Libras – mitos e verdades 02 

03 O sujeito surdo – quem é, nomenclaturas, particularidades, graus de 
surdez, implante coclear, função do intérprete, signwriting 

03 

04 Artefatos culturais dos surdos: experiência visual, familiar, linguístico, 
artes visuais, social e esportiva, literatura surda, política, materiais 

06 

05 Parâmetros linguísticos da Libras: Principais – Configuração de mão, 
Ponto de articulação, Movimento; Secundários: Orientação da mão, 
Direção da mão, Região de Contato, Componentes não-manuais 

09 

06 Morfofonologia e Sintaxe da Libras  09 

07 Legislação e filosofias educacionais 03 

08 Prática: Vocabulário em Libras – campos semânticos 09 

09 Prática: sinalização de frases e pequenos textos 09 

 TOTAL 51 

   

 Fonte: IES, 2013, Plano de Ensino de Libras - Licenciatura em Matemática 

 

 A organização temática contempla uma abordagem geral sobre os aspectos 

da educação de surdos nos itens 2, 3 e 7; uma abordagem sociocultural no item 4; 

uma inserção teórica sobre Libras, quanto ao seu funcionamento linguístico, nos 

itens 5 e 6; e o conhecimento prático de alguns campos semânticos e seus usos no 

itens 8 e 9.  

 Essa ponderação conteudista, permite ao professor da disciplina de Libras 

trabalhar os principais assuntos que versam sobre a educação de surdos e a Libras, 
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promovendo aos acadêmicos um conhecimento global teórico básico, permeado de 

reflexões sobre a atualidade educacional dos surdos, e de um aprendizado inicial 

quanto ao uso da comunicação em língua de sinais, no intuito de alcançar o objetivo 

geral proposto.   

 Avaliou-se o conhecimento dos acadêmicos por meio de três instrumentos: 

uma prova escrita, para observação dos conhecimentos teóricos educacionais, 

linguísticos e legislativos trabalhados; um seminário, sobre os artefatos culturais 

surdos, na promoção de um envolvimento maior na cultura surda, por meio de 

leituras e pesquisas midiáticas; e a produção de um curta-metragem em 

expressividade córporo-facial e Libras, como releitura da obra "O Mágico de Oz" 

(DVD produzido pelos acadêmicos).  

 

4.2.2 O material didático pedagógico virtual 

 

 Segundo o Decreto nº. 5.626/2005, que regulamenta a Lei 10.436/2002 sobre 

a Língua Brasileira de Sinais, no capítulo IV, artigo 14, ficam esclarecidas as formas 

de garantia de acesso à Libras e à Língua Portuguesa por pessoas surdas.  

 

Art. 14. As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, 
às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos 
processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares 
desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, 
desde a educação infantil até à superior. 
§ 1o Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso 
previsto no caput, as instituições federais de ensino devem [...] 

VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de 
informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a 
educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva (BRASIL, 
DECRETO nº. 5.626/2005, art. 14, §1º, inciso VIII) 

 

 Entende-se, portanto, que o material em Libras deve ser disponibilizado em 

vídeos ou qualquer outro meio tecnológico, em razão de sua modalidade linguística 

visuoespacial, o que garante o conhecimento necessário para assimilação dos 

parâmetros principais e secundários da língua de sinais, bem como os demais 

aspectos linguísticos que a compõe.  

 Diante disso, os conteúdos práticos trabalhados durante as aulas presenciais 

foram também elaborados em videoaulas, disponibilizados no site YouTube, no 

canal da pesquisadora, postados com o nome da professora e o nome do campo 
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semântico, garantindo um material de apoio gratuito aos acadêmicos para os 

estudos diários (SILVA, 2013). 

 Essas videoaulas foram elaboradas no estúdio audiovisual de uma das 

instituições em que a pesquisadora atua. Inicialmente foram feitas as gravações em 

Libras e após, são importadas à ilha de edição, na qual se utiliza o programa Adobe 

Premiere Pro CS6.  

 

 

FIGURA 8 - CANAL NO YOUTUBE 

 
Fonte: Site do YouTube. Disponível em: http://www.youtube.com/user/MrRubiaSilva/feed. 2013. 

 

 A fase de edição diz respeito aos efeitos visuais, como determinação do 

chroma key35, sobreposição de imagens, tamanho e localização de personagem, 

iluminação, brilho, contraste, cor, criação de legendas, aceleração ou retardamento 

do vídeo e efeitos de transição entre uma tomada (filmagem) e outra. Também 

                                                 
35

 Chroma key -  técnica utilizada para sobrepor imagens por meio do anulamento de uma cor padrão, 
geralmente o verde ou azul. O objetivo é a eliminação do fundo como forma de isolamento de personagens e 
objetos de interesse para composição com outra imagem escolhida para cenário.  
Para saber mais acesse: http://www.slideshare.net/JardelXavier/o-que-o-efeito-chromakey 
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quanto aos efeitos de áudio, a edição permite modular a voz do personagem, 

acelerar ou retardar a voz, sincronizar com o vídeo e as legendas, sobrepor sons ou 

eliminá-los, ou até mesmo inserir uma música. 

 Toda edição é primeiramente salva como projeto, o que permite fazer 

alterações quando necessário, após revisão da edição. Concluído e aprovado, o 

projeto é salvo como vídeo. A extensão36 utilizada em arquivos de vídeo diz respeito 

ao conjunto das codificações utilizadas - conhecidos por containers. 

 Os containers agrupam codificações de vídeo, de áudio, legenda, informações 

adicionais, taxa de frames por segundo, canais de áudio entre outros elementos 

presentes durante a edição, que ficam armazenados após a renderização37. Dessa 

forma determinam-se diferentes níveis de qualidade, dependendo desse 

agrupamento de componentes e suas especificações.  

 O container AVI - Audio Video Interleave - é a extensão utilizada na 

renderização dos projetos. Essa extensão (criação da Microsoft) atualmente é a 

mais comum por ser suportada por diferentes dispositivos como leitores de DVD a 

smartphones. Possibilita uma alta compactação com pouca perda de definição, 

deixando adequada a qualidade dos vídeos para o objetivo proposto (CIPOLI, 2012). 

 

4.2.3 A Intervenção 

 

 Foi solicitado aos acadêmicos a participação voluntária na pesquisa. Apenas 

uma dos integrantes demonstrou interesse, a qual fez a intervenção em uma turma 

de EJA38 - Educação de Jovens e Adultos - constituída de dezessete alunos ouvintes 

(sendo oito mulheres e nove homens) e três alunos surdos inclusos, no mês de 

março de 2014. 

 Foram desenvolvidas quatro (4) aulas junto aos alunos, com a temática 

"Simetria e Op Art". Para tal proposta, foram realizados quatro encontros para a 

elaboração da Unidade Didática. 

                                                 
36

 Extensão de vídeo - para saber mais acesse: http://canaltech.com.br/o-que-e/software/Quais-sao-as-
diferencas-entre-AVI-RMVB-MKV-e-MP4-E-como-roda-los/ 
37

 Renderização - processo pelo qual se pode obter o produto final de um processamento digital qualquer. 
(Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/renderizar/) 
38 A modalidade de ensino EJA - Educação de Jovens e Adultos - "é destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria" (BRASIL, 2013, LDB 9394/96, art. 
37, p. 26) 
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 No primeiro encontro, entre a pesquisadora e professor de Artes da EJA, foi 

determinado o conteúdo matemático sobre Simetria a ser abordado durante o 

assunto Op Art. Foram elencadas as possibilidades de abordagem matemática, 

mediante a verificação do material sobre Op Art utilizado pelo professor de Artes e 

também determinado do número de aulas disponibilizadas para essa abordagem. E 

por fim a determinação de datas para a intervenção, conforme a disponibilidade de 

aulas da disciplina de Artes em razão da sua carga horária na EJA. 

 O segundo encontro ocorreu entre a pesquisadora e a acadêmica voluntária, 

em que foi estudado o material sobre Op Art, para a elaboração do plano de aula, 

com a abordagem matemática. Foram determinadas quais as atividades práticas 

possíveis sobre essa abordagem e a Op Art, bem como o estudo e treinamento dos 

sinais em Libras para o atendimento dos alunos surdos inclusos. 

 No terceiro encontro, a pesquisadora, o professor de Artes da EJA e a 

acadêmica de Matemática reuniram-se para a revisão do plano de aula e verificação 

das atividades práticas propostas. Também foram readequados os slides 

previamente elaborados para a abordagem matemática na Op Art e determinado o 

instrumento de avaliação para a disciplina de Artes, bem como os instrumentos de 

coleta de dados para a pesquisa. 

 O quarto encontro foi entre a pesquisadora e a acadêmica, para a elaboração 

das atividades a serem aplicadas, revisão dos slides para o desenvolvimento da 

unidade didática, separação do material necessário para a intervenção e 

treinamento da atuação da acadêmica em Libras e sua filmagem para criação de 

vídeo sobre Simetria e Op Art. 

 Coube à acadêmica a execução da Unidade Didática (anexo 3) sobre a 

temática elencada, abordando questões fundamentais da presença e uso do 

conhecimento matemático sobre Simetria nas Artes Visuais. A determinação do 

conteúdo foi concebida levando-se em consideração o Plano de Ensino da disciplina 

de Artes, carga horária, e os conteúdos já trabalhados em sala, pertencentes ao 

Bloco A (anexo 4). Também foi considerado o material (digital) de Op Art utilizado 

com os alunos, produzido pelo professor, como parte da Unidade Didática, uma vez 

que essa inserção teve caráter interdisciplinar.  

 Primeiramente o professor fez a explicação sobre o assunto Op Art, para 

posteriormente haver a abordagem da matemática neste segmento. Durante o 

desenvolvimento do assunto junto aos alunos ouvintes e surdos da EJA foi 
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considerada a diferença linguística dos dois grupos, privilegiando a comunicação 

com os alunos surdos por meio da Libras sempre que possível pela acadêmica 

ministrante, comprovando a utilização dos sinais aprendidos por campos 

semânticos, durante a disciplina de Libras, na graduação.  

 Não foi descartada a atuação da TILS durante o processo, uma vez que não 

há o domínio da Libras por parte do professor da disciplina de Arte, necessitando 

dessa forma a presença dessa profissional. Também porque a competência 

linguística da acadêmica é limitada a um agrupamento de sinais, não possibilitando 

uma real explicação.  

 Em contrapartida, esse conhecimento prévio da acadêmica permitiu que 

houvesse a interação professor/aluno de maneira mais efetiva, promovendo um 

contato maior com os alunos surdos e seus aspectos socioculturais. 

 Após explicações e exemplificações, foram propostas  três atividades (Anexo 

3) a serem  realizadas pelos alunos. Na Atividade 1, houve a participação dos alunos 

na análise de aspectos simétricos em obras de Op Art, reproduzidas na TV 

Pendrive.  

 Na Atividade 2, propôs-se a verificação de reconhecimento do eixo simétrico 

em uma obra de Op Art apresentada aos alunos por meio de reproduções 

fotocopiadas, distribuídas a cada um, para posteriormente serem coladas no 

caderno. 

 Na Atividade 3, houve a distribuição de três folhas, contendo em cada uma 

imagens em preto e branco de olhos, bocas e mãos respectivamente; e a 

distribuição a cada aluno de uma folha de papel canson cor preta, como base para a 

criação de uma obra de Op Art com aspecto simétrico. Essa atividade ficou sob a 

guarda do professor da disciplina de Arte, como requisito parcial de avaliação dos 

alunos, mas registradas por meio de fotografias, feitas pela pesquisadora como 

contribuição para a análise dos dados coletados.  

 

4.2.4 Coleta de dados 

 A coleta de dados foi determinada por meio de quatro instrumentos: filmagens 

da intervenção, aplicação de questionário aos alunos ouvintes, entrevista filmada 

com os alunos surdos, e parecer técnico dos profissionais participantes e 

acadêmica. 
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 1º instrumento - Filmagem: O registro do desenvolvimento da Unidade foi por 

meio de filmagens, tendo quatro pontos distintos de captação de imagens, conforme 

orientações do Decreto 5626/2010, quando da utilização da Libras, tendo como 

objetivo registrar os momentos de interação professores e alunos surdos, bem como 

TILS e alunos surdos. Um ponto estava localizado ao fundo da sala, captando toda a 

extensão da área do quadro-negro, onde estavam localizados o professor de Arte, a 

acadêmica de Matemática e a TILS; um segundo ponto de filmagem localizado 

abaixo da TV Pendrive, captando a área onde os alunos surdos e ouvintes estavam; 

um terceiro ponto, evidenciando a comunicação em Libras pela TILS, durante todo o 

horário das aulas; e um quarto ponto móvel de filmagem, no intuito de acompanhar o 

andar da acadêmica no atendimento dos alunos, promovendo uma filmagem mais 

aproximada durante a interação professor-aluno surdo.  

 2º Instrumento - Questionário: Após uma semana da realização das quatro 

aulas da intervenção, foi aplicado um questionário aos alunos ouvintes da turma de 

EJA, contendo onze (11) questões semiabertas. As questões abordaram a avaliação 

dos alunos sobre o assunto tratado "Simetria e Op Art" e a metodologia utilizada 

para o desenvolvimento da proposta; sobre a presença de colegas surdos na turma 

e a comunicação em língua de sinais, como um obstáculo ou não para o 

aprendizado do grupo; sobre a presença da TILS e a sua função e atuação dentro 

da sala de aula; sobre o conhecimento de Libras dos ouvintes e a interação entre 

alunos surdos e ouvintes durante as aulas; sobre a qualidade dos recursos 

midiáticos utilizados durante a proposta e a satisfação pessoal com a presença 

desses recursos.  

 3º Instrumento - Entrevista Filmada: Foram realizadas três entrevistas com os 

alunos surdos inclusos na turma de EJA e registradas em vídeo, tendo a presença 

da TILS que os acompanha durante as aulas, para a mediação comunicativa. 

Apesar de a pesquisadora ter também a formação de Intérprete e Tradutora de 

Língua de Sinais, optou-se pela sua imparcialidade, em razão da cientificidade da 

pesquisa. As questões abordadas nas entrevistas foram as mesmas aplicadas no 

questionário para os ouvintes, apenas houve as adequações para a entrevista com 

os surdos em respeito a sua diferença linguística e por permitir maior segurança na 

manifestação de suas opiniões. 
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 4º Instrumento - Parecer técnico: a contribuição dos profissionais participantes 

da pesquisa aconteceu por meio da elaboração de pareceres técnicos, mediante 

elaboração de um formulário padrão (apêndice 1), enviado por e-mail, contendo 

orientações sobre os itens a serem abordados e os anexos necessários à produção, 

como o Plano de Ensino da disciplina de Libras do curso de Licenciatura em 

Matemática e o Plano de Aula da acadêmica ministrante. 

 Estes pareceres foram solicitados em registro escrito, obtendo-se quatro 

documentos: um elaborado pela professora de Matemática da EJA, responsável em 

avaliar o desenvolvimento da unidade didática quanto ao conteúdo matemático 

abordado pela acadêmica. Outro, do professor de Artes da EJA, responsável por 

fazer a parte introdutória sobre o assunto Op Art, por avaliar o desenvolvimento das 

atividades aplicadas aos alunos surdos e ouvintes, e por avaliar as obras de arte 

criadas pelos alunos da turma, como instrumento avaliativo para a disciplina de 

Artes.  

 O terceiro, da Intérprete de Libras da EJA, responsável por mediar a 

comunicação entre os professores e os alunos surdos durante as aulas, por auxiliar 

a acadêmica em sinais necessários durante a sua explicação em língua de sinais, 

por avaliar o processo comunicacional entre acadêmica ministrante das aulas e 

alunos surdos. E o último parecer, da acadêmica de Matemática, responsável pelo 

desenvolvimento da unidade didática "Simetria e Op Art", e por utilizar, quando 

possível e necessário, a língua de sinais como processo de interação com os alunos 

surdos inclusos na turma da EJA. 

 Foi solicitado aos profissionais que em seus pareceres houvesse a 

abordagem de oito (8) categorias, abaixo descritas, além dos demais aspectos 

considerados importantes por eles para a elaboração do documento. Essas 

categorias versaram sobre: 

 1. Plano de Aula - sobre a adequação, domínio do assunto e pertinência à 

questão interdisciplinar entre Arte e Matemática;cada um. 

 2. Desenvolvimento das Aulas - sobre as explicações e atividades práticas 

propostas; 
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 3. Interação Professor/Aluno Surdo - sobre o processo de comunicação entre 

professor ouvinte e alunos surdos, conhecimento da Libras, percepção de 

interação/orientação com os surdos; 

 4. Interação Aluno Ouvinte/Aluno Surdo - sobre o processo de comunicação 

entre alunos ouvinte e surdos, uso de sinais ou gestos, percepção de interação ou 

não entre eles; 

 5. Recursos Tecnológicos - quanto á utilização, pertinência, adequação e 

funcionalidade para a Unidade proposta; 

 6. Unidade Didática - contribuição da abordagem proposta para o processo 

cognitivo dos alunos ouvintes e surdos; 

 7. Intérprete de Libras - importância ou não da presença durante as aulas, 

capacitação/formação do profissional; contribuição nas aulas; 

 8. Inclusão - efetivação ou não do processo inclusivo educacional como 

contribuição para a formação intelectual dos alunos surdos. 

 

4.3 Análise e Interpretação dos dados 

 

4.3.1 Da disciplina de Libras 

 Inicialmente, faz-se mister explicitar as impressões acerca do 

desenvolvimento da disciplina de Libras no curso de Licenciatura em Matemática, 

como o ponto de partida para a pesquisa de campo, considerando os principais 

fatores que influenciam na formação docente quanto ao atendimento a alunos 

surdos. 

 O primeiro fator diz respeito à alocação da disciplina de Libras, que compõe o 

elenco das quatorzes disciplinas de Formação Básica Geral do curso de Licenciatura 

em Matemática. Considerando a abordagem social atual em questão, sobre o 

atendimento a alunos com NEE (neste caso, surdez), a disciplina de Libras 

apresenta correlação com duas outras: Psicologia da Educação (também parte da 

Formação Básica Geral); e com Didática (disciplina de PCC - Prática como 

Componente Curricular). As outras doze disciplinas da Formação Básica Geral estão 

diretamente relacionadas à formação específica do docente em Matemática. 
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 Ainda há de se considerar outras cinco disciplinas relacionadas à 

especificidade do curso, que compõem o agrupamento de disciplinas de PCC; 

quatro disciplinas de Formação Específica Profissional; trinta e uma disciplinas de 

Diversificação ou Aprofundamento, relacionadas ao conhecimento matemático; e 

duas disciplinas de Estágio Supervisionado, compondo um total de 3.107 horas (IES, 

2014). 

 Averiguando a ementa da disciplina de Psicologia da Educação e Didática, 

comprovou-se a menção sobre a Educação para Portadores de Necessidades 

Especiais: Inclusão, dificuldades; e em Didática: A atuação do educador frente a 

pessoas portadoras de necessidades especiais. Ambas as disciplinas apresentam 

68 horas em suas cargas horárias.  

 Em se considerando os demais tópicos desse ementário, há de se questionar 

em que momento específico e quantas aulas são destinadas para essas abordagens 

e como o atendimento aos alunos surdos é apresentado aos acadêmicos e se há 

algum trabalho interdisciplinar realizado por meio das disciplinas. 

 Em face disso, buscou-se verificar a distribuição das disciplinas em os quatro 

anos de formação, certificando-se que as disciplinas estão alocadas em anos 

distintos: Psicologia da Educação, no 2º ano; Didática e Libras, no 3º ano. Por a 

disciplina de Didática compor a Prática como Componente Curricular, entende-se 

que deveria ser vivenciada em uma perspectiva interdisciplinar, interligando teoria e 

prática, por meio do Projeto Articulador da série, mediante aprovação do Colegiado 

do Curso. Talvez o que se realize, seja um Projeto Articulador envolvendo áreas 

específicas da formação matemática, não havendo comprovação de articulação com 

a disciplina de Libras. Ou mesmo que essa orientação esteja somente registrada em 

documento, mas não efetivada (IES, 2014). 

 Nas palavras de Martinez (2009), sobre a Didática 

 

Sem uma concepção global dos processos de ensino e de aprendizagem 
apreendidos em sua dialética, a Didática volta a se encontrar face a face 
consigo mesma. E então passa a correr o risco de se ver reduzida a uma 
tecnologia que, por sua vez, tomam a forma de métodos (MARTINEZ, 2009, 
p. 43) 

 

 Outro ponto a ser esclarecido diz respeito à diferença de o atendimento a 

alunos com NEE e a alunos surdos. Os acadêmicos, em um primeiro momento, não 
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consideram importante a presença da disciplina de Libras para a formação docente. 

Argumentam que a capacitação sobre o atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais não é promovido na formação superior e sim na pós-

graduação. 

 Neste ponto há duas possibilidades de reflexão. Uma diz respeito a não 

correlação dos conteúdos trabalhados nas três disciplinas já citadas como próximas, 

pelos acadêmicos. Verifica-se que ou a formação docente é conteudista e 

fragmentada, não permitindo esse entendimento aos acadêmicos. Ou, como 

segunda hipótese, a abordagem sobre alunos com NEE, não está sendo realizada a 

contento quanto ao seu desenvolvimento, ou quanto à qualificação dos profissionais 

dessas disciplinas, a fim de esclarecer a diferença existente entre o atendimento de 

surdos ou com NEE. O que repercute aos acadêmicos ter a preocupação com essa 

formação específica docente, apenas após sua graduação, considerando que são 

nos estudos seguintes, a partir de se ter afinidade ou não, a busca para tal 

qualificação. 

 Tratar o surdo como diferente e não deficiente, não é somente uma questão 

biológica, mas uma questão social. Há de se considerar que a discussão sobre 

normalidade ou patologia antecede qualquer outra abordagem conceitual, uma vez 

que a anormalidade pressupõe ter características diferentes da média social 

considerada normal. A surdez é considerada ainda um mistério a ser desvendado, 

em razão de conceitos sociais do que se considera normalidade ou anormalidade. 

Não basta unicamente aceitar um meio de comunicação distinto ou de identidade 

cultural própria, mas optar por uma escolha político-ideológica (SANTANA, 2007). 

 Essa nova fase de luta pelo direito à diferença, vai além de pertencer a um 

agrupamento de seres considerados patologicamente incapazes ou restritos a um 

desenvolvimento cognitivo, não acompanhando o desenvolvimento dos 

considerados 'normais' pela sociedade. Reflete questões políticas, de poder e de 

inserção social, a partir de um dos aspectos fundamentais do ser humano - a 

comunicação - legitimando a língua de sinais associada à identidade e competência 

natural dos homens. O sujeito surdo passa a ter o sentimento e entendimento de 

que pertence a determinado grupo específico - os surdos, e não ao grupo das 

anomalias (SANTANA, 2007). 

 Também deve-se refletir sobre as aulas práticas, nas quais os acadêmicos 

consideram de extrema dificuldade o aprendizado da comunicação gestual (em 
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língua de sinais), por não terem habilidade motora, flexibilidade necessária, 

memorização, agilidade na sinalização e organização estrutural. O que não é 

superado em apenas dezoito horas de aula prática. 

 Como já abordado anteriormente, a Língua de sinais brasileira, como segunda 

língua, deve ser entendida não apenas como um conglomerado de sinais aleatórios 

correspondentes a termos de uma língua oral, bastando apenas a substituição de 

uma por outra. Mas entendê-la como aspecto cultural decisivo de diferenciação entre 

grupos sociais, a partir de um domínio de poder - a língua.  

 A dificuldade em lidar com outro tipo de linguagem, que não a oral, faz com 

que os acadêmicos reflitam e se vejam diante de um desconforto conflituoso, 

optando pelo afastamento. Escolher (ou aceitar) uma comunicação visuo-gestual 

(em sinais) pressupõe o aprendizado e a construção de um processo de aquisição 

de linguagem por meio dessa modalidade de expressão e recepção. O que passa a 

ser um obstáculo, quando relacionado à atuação docente, pois neste momento a 

preocupação é quanto a formação específica (conteudista) e não a uma nova língua 

para um suposto atendimento a alunos surdos, incluídos no ensino regular por uma 

determinação legal (SANTANA, 2007; SILVA, M., 2010). 

 Em consequência disso, mais um ponto a ser discutido é em relação a carga 

horária da disciplina de Libras, que não apresenta adequação para o aprendizado de 

uma língua - Libras - e seus aspectos socioculturais e linguísticos, além dos demais 

assuntos relacionados a sua legitimação, em se considerando a ementa da 

disciplina. Para uma comunicação em sinais é necessário que se desenvolva um 

autoconhecimento sobre a expressividade corporal como meio comunicacional, para 

posteriormente se desenvolver o aprendizado dos sinais propriamente ditos e em 

sequência a sua utilização em diferentes contextos. Portanto, as cinquenta e uma 

horas da disciplina são insuficientes para se abordar todos os conteúdos 

necessários e promover um aprendizado condizente para o atendimento de alunos 

surdos inclusos no ensino regular. 

 A legislação vigente deixa lacunas quanto a esse direcionamento. No decreto 

5626/2005, não há nenhuma orientação sobre como a disciplina deve ser trabalhada 

e nem qual a carga horária mínima necessária para a contribuição na formação 

docente. O que se verifica é que cada instituição, a partir de regulamentação própria, 

determina a carga horária mínima para a disciplina de Libras, como cumprimento 
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legal, sem ao menos apresentar qualquer estudo criterioso sobre os aspectos 

fundamentais constituintes na ementa, e sobre a importância dessa obrigatoriedade. 

 Corrobora com essa reflexão, a pesquisa documental de Lemos e Chaves 

(2012) sobre a disciplina de Libras no ensino superior, em seis IES localizadas em 

quatro regiões brasileiras: duas na região nordeste, duas na região sul, uma na 

região norte e outra na região sudeste. O levantamento e comparação das ementas 

evidenciou que mesmo a legislação não apresentando uma orientação adequada ao 

funcionamento e composição da disciplina de Libras, as ementas são similares em 

sua constituição, havendo inclusive o disparate entre ementa e conteúdos 

trabalhados, como o constatado nesta pesquisa. 

 Sobre a carga horária, os autores afirmam ser de responsabilidade das IES a 

determinação de horas necessárias para o desenvolvimento da disciplina, por meio 

das resoluções institucionais que assim as determinam, apresentando a variação 

entre trinta (30) a sessenta e oito (68) horas. Também consideram relevante a não 

determinação da carga horária específica para o ensino da língua de sinais dentro 

da disciplina de Libras, questionando se os conteúdos abordados são igualmente 

distribuídos quanto ao número de horas, ou se algum assunto é privilegiado em 

detrimento de outro.  

 Por fim, consideram de extrema importância novos olhares e reflexões quanto 

ao ensino da Libras como segunda língua na formação de docentes, em seus 

diversos aspectos teórico-reflexivos, práticos e avaliativos, para que se oportunize e 

se garanta um acesso efetivo à aprendizagem dessa língua (LEMOS; CHAVES, 

2012). 

 Um último fator a ser considerado durante o desenvolvimento da disciplina de 

Libras está relacionado com o aspecto motivacional dos acadêmicos, em que nem 

todos apresentavam interesse no aprendizado da Libras. Por a turma ser pequena 

(apenas cinco acadêmicos) havia a dificuldade de participação nas conversações 

por nem todos estarem presentes. Em razão das faltas, era necessário repetir os 

sinais trabalhados anteriormente para que todos tivessem o conhecimento 

necessário (ou pelo menos uma noção) para haver a progressão de os campos 

semânticos trabalhados nas aulas práticas. 

 Porém, apesar de serem apresentados pontos conflitantes no 

desenvolvimento da disciplina, ainda assim obteve-se um resultado satisfatório 
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quanto ao conhecimento adquirido por parte dos acadêmicos. Isso se evidenciou por 

meio de três instrumentos de avaliação, propostos em momentos distintos. 

 Uma prova escrita teórica, abordando a análise de um vídeo sobre 

artefatos culturais; a análise fonológica e semântica de alguns sinais 

trabalhados, para a verificação de aspectos linguísticos fundamentais na 

constituição da língua; e uma reflexão a partir de legislação vigente, sobre 

a obrigatoriedade da Libras como disciplina; 

 A apresentação de um Seminário sobre Artefatos Culturais, tendo como 

base um texto produzido por uma pesquisadora surda, com o objetivo de 

um aprofundamento por meio de pesquisa midiática; 

 A produção de um curta-metragem, em uma releitura de obra literária 

infanto-juvenil, como estratégia de verificação e melhoria da 

expressividade córporo-facial para o processo comunicacional entre 

surdos e ouvintes, em diversos contextos sociais. 

 Também pode-se constatar que as videoaulas elaboradas como material 

didático midiático auxiliaram no entendimento e conhecimento, ainda que simplista, 

do funcionamento linguístico da língua brasileira de sinais em seu aspecto 

morfossintático e semântico, corroborado nas filmagens durante a intervenção. 

 Argumenta-se até esse momento que, ao analisar essas questões no âmbito 

da disciplina de Libras quanto aos limites e às possibilidades na formação de 

professores, muito longe ainda se está de permitir ou de favorecer um conhecimento 

e aquisição de linguagem visuo-gestual no que se refere ao atendimento de alunos 

surdos, inclusos na rede regular de educação básica. Há muitos fatores que estão 

fora do alcance do professor da disciplina, por envolver aspectos e determinações 

das políticas públicas. 

 

4.3.2 Da Intervenção 

 Com o objetivo de poder verificar os dados obtidos, a partir da intervenção, a 

fim de determinar suas razões em uma análise racional e criteriosa, apresentam-se 

os resultados organizados por meio da categorização utilizada na pesquisa, 

elencando concomitantemente a interpretação dos quatro instrumentos de coleta. 
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 A identificação dos participantes da pesquisa foi determinada pelo 

instrumento de coleta e por numeração. Dessa maneira, por questão didática, a 

tabela abaixo apresenta tais denominações. 

 

TABELA 6 - IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Instrumento de 

Coleta de Dados 

Quantidade de 

Participantes 
Identificação utilizada 

Parecer Técnico 

(profissionais) 
04 

Parecerista 1; Parecerista 2; 

Parecerista 3; Parecerista 4 

Questionário 

(alunos ouvintes) 
17 

Interrogad@39 1; Interrogad@ 2; 

Interrogad@ 3 ... Interrogad@ 17 

Entrevista 

(surdos) 
03 Surdo 1; Surdo 2; Surdo 3 

Filmagem 

(todos os participantes) 
24 

Utilização da mesma 

identificação acima 

 Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora 

 

 As categorias elencadas versaram sobre o Plano de Aula; o Desenvolvimento 

das Aulas; a Interação Professor/Aluno surdo; a Interação Aluno ouvinte/Aluno 

surdo; os Recursos Tecnológicos; a Unidade Didática; a TILS - Tradutora e 

Intérprete de Língua de Sinais; e a Inclusão. Tais categorias foram abordadas em 

três instrumentos de coleta de dados, para que fosse possível fazer a equiparação 

das informações. 

 Na primeira categoria - Plano de Aula - buscou-se analisar a adequação, 

domínio do assunto e pertinência à questão interdisciplinar entre Arte e Matemática. 

Neste aspecto houve consenso entre os pareceristas, pois todos consideraram o 

plano de aula pertinente e adequado à questão interdisciplinar, evidenciando a 

relação harmoniosa e progressiva entre Artes e Matemática, com criatividade e 

domínio, em uma escolha acertada na proposta de montagens de figuras inusitadas 

(Op Art) com elementos pré determinados.  

 A organização disciplinar nos cursos de formação superior, foi implantada a 

partir das universidades modernas, no século XIX; mas foi no século XX, que houve 

                                                 
39

 A utilização do símbolo arroba "@" é para evidenciar a neutralidade da informação, não 
interessando informar se o participante é do sexo masculino ou feminino. 
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uma preocupação maior em virtude das pesquisas científicas. Determinar uma 

disciplina é delimitar e organizar um conjunto de estratégias e conhecimentos sobre 

uma área do saber para ser apresentado aos alunos. Diante disso, considerar a 

interdisciplinaridade não é diluir disciplinas, mas integrá-las, mantendo suas 

individualidades, a partir dos múltiplos fatores que influenciam na constituição do 

conhecimento amplo, estabelecendo as complementaridades e conexões 

necessárias (VEDAN, 2010). 

 Essa categoria não foi solicitada no questionário, por haver a necessidade de 

uma formação docente para a análise da mesma.  

 Na segunda categoria - Desenvolvimento das aulas - pretendeu-se avaliar as 

explicações e atividades práticas propostas. Para o Parecerista 1, as explicações 

foram bem planejadas e executadas, comprovando-se por meio dos trabalhos 

produzidos pelos alunos, na eficiência das construções. O Parecerista 2 argumenta 

que as explicações e atividades propostas envolveram toda a turma, em uma 

construção prazerosa.  

 O Parecerista 3 mencionou sobre a utilização de recursos visuais e 

tecnológicos para a explanação do assunto, interagindo com maior facilidade com a 

turma, propondo atividades coletivas e individuais em que os alunos puderam 

desenvolver o raciocínio matemático, a percepção visual e a criatividade na 

realização das propostas. Para o Parecerista 4, as considerações versaram sobre a 

elaboração de materiais estritamente visuais, apresentados em slides e por material 

fotocopiado, facilitando a compreensão do conteúdo explicado. 

 Para os interrogad@s, na questão 1, foi solicitada a marcação em um dos 

seis conceitos, quanto ao parecer pessoal em relação a apresentação e 

desenvolvimento da aula. Os conceitos indicados eram: ruim, satisfatório, regular, 

bom, ótimo e excelente. Houve uma consideração igualitária entre aqueles que 

consideraram o desenvolvimento da aula 'satisfatório' e 'ótimo', compondo cinco 

votos em cada opção; quatro indicações, considerando 'bom'; e três, como 

'excelente'. Não houve nenhum comentário adicional no espaço destinado a 

considerações necessárias. 

 Na questão 2, a análise considerava a qualidade das três atividades 

propostas, tendo os mesmos conceitos como parâmetro de escolha. Em relação à 

primeira atividade - sobre a análise coletiva da simetria em obras de Op Art 
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apresentadas em slides - uma parcela de seis interrogad@s a considerou 'bom'; 

cinco, como 'ótimo'; três, como 'satisfatório'; um, 'regular' e outro, 'excelente'.  

 Com a segunda atividade - tentativa individual de encontrar o eixo simétrico 

de uma obra de Op Art pré determinada - houve uma divisão igualitária, se se 

considerar a aproximação conceitual das opções. Oito interrogad@s consideraram 

'satisfatório/bom' essa atividade, enquanto nove consideraram 'ótimo/excelente' a 

mesma proposta.  

 Em relação à terceira atividade - construção de uma obra de Op Art Simétrica 

com figuras pré-estabelecidas - houve uma aceitação de seis interrogad@s, em se 

considerando 'bom'; quatro, como 'ótimo'; três, como 'satisfatório' e outros três, como 

'excelente'. 

 Nas três entrevistas, os surdos consideraram a mesma questão 1 como 

'ótimo', esclarecendo a importância da visualização e possibilidade de participação 

durante a aula e atividades, por a mesma apresentar uma gama satisfatória de 

imagens de obras de arte e posteriormente apresentar a análise simétrica, o que 

facilitou a compreensão dos dois conteúdos e sua correlação. 

 Já em relação às atividades propostas, dois surdos analisaram como 

'excelentes', justificando serem fáceis e divertidas de serem realizadas. Mas um 

surdo, apesar de considerar 'bom' as três atividades, argumentou ser difícil a 

execução da segunda e da terceira proposta, justificando que não conseguia 

encontrar o eixo simétrico da obra apresentada, e não tinha ideia de como produzir 

uma obra simétrica a partir apenas de imagens de olhos, bocas e mãos. 

 Nas filmagens, pode-se comprovar que a apresentação e o desenvolvimento 

da aula envolveu toda a classe, permitindo a contribuição de diferentes opiniões dos 

alunos no enriquecimento dos assuntos tratados - Op Art e Simetria. 

 A terceira categoria - Interação Professor/Aluno Surdo - abordou sobre o 

processo de comunicação entre professor ouvinte e alunos surdos, conhecimento da 

Libras e percepção de interação/orientação com os surdos. Para os pareceristas, 

houve diferentes análises. O Parecerista 1 considerou o domínio da Libras, por parte 

da acadêmica, estritamente necessário ao assunto proposto, sendo feitas 

adequações de comunicação conforme surgiram as necessidades de maiores 

explicações, porém abordou que a interação com os alunos foi boa, apresentando 

postura profissional adequada e empatia. O Parecerista 2 percebeu a ocorrência da 

comunicação entre a acadêmica e os alunos surdos, mas havendo a necessidade da 
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intervenção da TILS na tradução das considerações dos surdos a respeito do 

conteúdo proposto.  

 Para o Parecerista 3, a presença de alunos surdos inclusos no ensino regular 

já garante legalmente a presença da TILS para a mediação comunicativa entre 

ouvintes e surdos. Considerou sobre a diferença linguística entre as línguas 

distintas, afirmando ser necessário estudo mais aprofundado sobre a Libras para 

que se efetive a comunicação. Afirmou ter ocorrido momentos de utilização da 

Libras, por parte da acadêmica, bem como o uso da soletração de palavras como 

mais uma estratégia de interação, contudo não foi suficiente para que os alunos 

surdos conseguissem ter um entendimento claro e significativo do conteúdo 

ministrado em língua de sinais. Em contrapartida, avaliou que mesmo neste 

processo comunicacional precário, houve mais interação entre os alunos surdos e a 

acadêmica, do que a interação entre os alunos ouvintes e a acadêmica, pois os 

recursos visuais utilizados permitiram uma participação efetiva dos alunos surdos 

durante as atividades de análise de obras de Op Art simétricas ou assimétricas. Por 

fim, argumentou ser necessário o repensar sobre os estudos da Libras enquanto 

disciplina no ensino superior, sua carga horária e a contribuição na formação 

docente, afirmando que o presenciado na prática, corrobora a insuficiência dos 

estudos teóricos e práticos da Libras destinados ao atendimento do aluno surdo, 

independente da área de conhecimento, na formação docente. 

 O Parecerista 4 esclarece sobre as dificuldades encontradas durante a 

explanação dos assuntos, por a acadêmica ter pouco conhecimento sobre essa 

linguagem gestual, embora os surdos aparentassem compreender o que se estava 

explicando, deixando-os em desvantagem interacional se comparados aos alunos 

ouvintes. Também argumentou sobre a utilização do 'português sinalizado', em 

momentos em que havia a necessidade de maior explicação ou detalhamento, e que 

no ímpeto da necessidade de falar, acabou-se construindo estruturas frasais 

contendo sinais da Libras, mas em uma organização sintática da Língua Portuguesa. 

Diante disso, afirmou ser de suma importância a legislação vigente, na garantia da 

presença da TILS, mediando esse processo interacional professor/alunos surdos, 

ainda que o professor (de qualquer área) saiba o suficiente em Libras, pois ou o 

professor usa a oralidade ou sinaliza durante a aula, sendo impossível a utilização 

concomitante das duas línguas. Por fim, criticou sobre a carga horária deficitária da 

disciplina de Libras na formação docente, em que não o torna apto a esse 
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atendimento específico, tendo como causa maior o descaso das políticas 

educacionais sobre esse atendimento, apesar dos direitos já conquistados. 

 Aos interrogad@s, a questão 4 abordou a reflexão sobre os momentos de 

interação entre professor/aluno surdo, como sendo um possível obstáculo ou não ao 

desenvolvimento dos ouvintes. Obteve-se como resultado que quatorze participantes 

consideraram essa interação sem prejuízo algum aos ouvintes, justificando que a 

união deve existir, independente da condição em que se encontram, bem como a 

possibilidade de aprendizado durante esses momentos, pois há um despertar ao 

interesse dessa comunicação. Apenas três considerações marcaram positivamente 

como prejudicial ao desenvolvimento intelectual dos ouvintes, mas sem justificativa 

alguma sobre os motivos dessa análise. Também na questão 8, foi perguntado se o 

aprendizado de Libras para os professores era importante. Obteve-se dos dezessete 

interrogad@s uma resposta positiva, porém em nenhum questionário foi feito algum 

comentário que justificasse a unanimidade de pensamento. 

 Nas entrevistas, os surdos apresentam um contraste em relação aos demais 

resultados apresentados. A questão 4 e a questão 8 foram feitas em sequência, não 

respeitando a ordenação das perguntas, como uma estratégia lógica para o melhor 

entendimento aos surdos. O Surdo 1 informa que essa interação não ocorre, porque 

o professor acaba deixando a responsabilidade para a TILS. Argumenta que a 

acadêmica, durante a aula manifestou o uso da Libras na interação com os alunos 

surdos, mas questionou se ela não estivesse participando da pesquisa, realmente 

faria uso dos sinais. Também esclareceu que é fundamental os professores 

conhecerem e dominarem a Libras, apesar de saberem que em um grupo onde a 

maioria é ouvinte, dificilmente os professores fariam uso constante dos sinais. Diante 

disso, exemplificou com as situações em família, quando em algumas delas há 

alguém que sabe Libras, mas não fica perto do surdo para conversar, deixando-os 

sozinhos.  

 O surdo 2 esclareceu que a interação professor/aluno ocorreu, mas isso 

depende de cada professor. Nem sempre eles conseguem o atendimento de um 

professor, ficando apenas a interação com a TILS. Explicou que dificilmente os 

professores sabem ou tem interesse em aprender a Libras, geralmente apresentam 

dificuldade de expressão corporal e utilizam a tentativa de leitura labial dos surdos, 

falando mais devagar em frente a eles. Sobre a questão 8, deixou claro que se os 

professores soubessem Libras tudo seria diferente na escola, justificando isso como 
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consequência ainda da fase de proibição do uso de sinais, do qual ele fez parte, o 

que o levou a abandonar a escola. 

 O surdo 3 já considerou natural a interação professor/aluno, justificando que 

sempre vai haver dificuldade de comunicação, se o professor não sabe Libras, ele (o 

surdo) também não sabe o Português, necessitando os dois do auxílio da TILS, para 

um entendimento melhor. Quanto à reflexão sobre a questão 8, esclareceu que seria 

muito melhor se os professores soubessem Libras. Em seguida retornou uma 

pergunta, em forma de brincadeira: "Onde tem esse país de surdos? Vou para lá". 

 Durante a observação nas aulas a respeito da interação professor/aluno surdo 

e comprovando por meio das filmagens, verificou-se que pouca ou nenhuma 

interação ocorre entre esses sujeitos. Pode-se entender essa quase ausência ou 

ausência total por o professor ter a maioria dos alunos ouvintes, dificultando os 

momentos de atendimento diferenciado aos alunos surdos. Isso não quer dizer que 

deva ser aceita essa condição, mas que pode ser entendida como uma  das 

justificativas do professorado não conseguir utilizar a Libras, ou não aprender essa 

língua, em razão da pouca demanda. Também pode-se elencar que nem todos os 

professores pretendem aprender uma segunda língua, ou tem habilidades para o 

desenvolvimento desse aprendizado, ainda mais em se considerando a dificuldade 

em aprender uma segunda língua na vida adulta. 

 Portanto, esse contraste nos resultados nos leva a crer que apenas se 

reproduz e se naturaliza, por meio conceitual, uma divisão social estabelecida 

previamente. Não há o rompimento do senso comum e de preconceitos e visões de 

mundo impostas ideologicamente, somente há uma releitura de formas inclusivas 

autorizadas, pois de um lado verifica-se a influência do oralismo, e de outro, a 

necessidade de se efetivar o bilinguismo. A presença da surdez no ambiente 

educacional significa que há a aceitação de todas as crenças divulgadas por meio 

do senso comum e que as ações individuais se justificam (SANTANA, 2007). 

 A quarta categoria - Interação Aluno Ouvinte/ Aluno Surdo - buscou 

compreender o processo de comunicação entre alunos ouvintes e surdos, o uso de 

sinais ou gestos, e a percepção de interação ou não entre eles. 

 Aos pareceristas, houve um contraste nas considerações, pois dois deles não 

consideram haver essa interação; um, considera; e outro, não apresentou tal 

análise. O Parecerista 1 justifica essa ausência por considerar que os surdos 

normalmente se agrupam entre si por se sentirem melhor e trabalharem com mais 
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eficiência, facilitando inclusive o atendimento da TILS durante a explicação e 

acompanhamento dos alunos surdos, o que não ocorreria se estivessem em grupos 

diversos junto a ouvintes.  

 O Parecerista 3 argumenta sobre essa mesma ausência, esclarecendo que a 

maioria é ouvinte e que ninguém conhece ou apresentou interesse em aprender a 

Libras, a fim de se comunicar com um colega surdo. Afirma que os ouvintes 

interagem entre si; como os surdos, entre eles mesmos. Raras são as ocorrências 

de tentativa de uma comunicação gestual, mostrando o que se deseja por meio da 

expressão facial. Há somente os simples 'apertos de mãos' e sorrisos 'estampados' 

como manifestação de gentilezas e polidez, caracterizando uma simbólica inclusão 

social. 

 Em contraste, o Parecerista 2 argumenta que durante a explicação essa 

interação é quase imperceptível, porém durante a realização das atividades 

propostas todos interagiram de modo natural, apresentando poucas dificuldades. O 

Parecerista 4 não fez menção alguma sobre essa categoria. 

 Aos Interrogad@s, buscou-se verificar, na questão 5, se há a interação entre 

alunos ouvintes e surdos ou se apenas essa interação ocorre com os professores e 

a TILS. Para a maioria (treze respostas) essa interação ocorre sem apresentar 

problema algum, justificando que mesmo sem entender a Libras, presta-se atenção 

quando eles (os surdos) estão sinalizando. Três consideraram não existir interação 

ouvinte/surdo; e outros três não responderam.  

 Na questão 9, perguntou-se sobre a importância em saber a Libras para os 

alunos ouvintes; e na questão 10, qual era o conhecimento que tinham da Libras. 

Todos os interrogad@s foram unânimes em responder que é sim de suma 

importância saber Libras. Nos sete questionários que apresentaram comentários 

nesta questão, quatro interrogad@s deixaram evidente a possibilidade de 

comunicação efetiva; dois argumentaram ser essencial para o auxílio quando 

necessário a pessoas com essa 'deficiência'; e um esclareceu que concretizando a 

comunicação contribui-se para que os surdos tenham um sentimento melhor de 

aceitação social. 

 Porém, os resultados obtidos na questão 10 deixam evidente que mesmo em 

se considerando importante o aprendizado/conhecimento da Libras, isso não é tão 

simples de acontecer. Pois treze interrogad@s afirmaram não ter conhecimento 

algum da Libras; enquanto que dois manifestaram ter um 'bom' conhecimento; um, 
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como 'satisfatório' e outro, como 'ótimo'. Contudo, verificando os pareceres e 

retomando as análises das filmagens pode-se constatar que não há na verdade esse 

suposto conhecimento satisfatório a ótimo, por não ter havido nenhuma interação 

comunicacional entre os alunos ouvintes e alunos surdos. 

 No entendimento dos surdos as respostas foram unânimes em afirmar que 

não há interação entre alunos ouvintes e alunos surdos. O surdo 1 justificou que nos 

momentos de empréstimos de material escolar, ele não considera uma interação, 

por não haver troca de informações e conhecimento, nem uso da Libras, apenas 

gestos simples ou apontamentos. O surdo 2 afirmou haver uma separação bem 

distintas entre os ouvintes e os surdos, "eles (os ouvintes) de um lado e nós (os 

surdos) de outro", apenas percebe-se o respeito entre os alunos, o que para ele é 

grande vantagem, por antigamente não ocorrer. O surdo 3 comenta que essa 

interação é muito superficial, alguns ouvintes tentam conversar com os surdos 

raramente, dando como exemplo em início de semana dependendo do resultados 

dos jogos de futebol. Esclarece que se percebe uma inclusão mentirosa, pois ainda 

há muita discriminação a começar pelos colegas da sala e até mesmo familiares. 

 Nas filmagens notou-se que supostamente pudesse ter havido interação entre 

surdos e ouvintes, porque durante a realização das atividades os alunos foram 

divididos em grupos. O  que realmente se verificou foi que nessa composição, no  

grupo dos surdos havia sim uma ouvinte. Analisando as imagens captadas, notou-se 

que mesmo estando no grupo não houve interação entre eles, o que provocou uma 

dúvida na análise. Em conversa com a TILS, foi questionado sobre a presença 

dessa aluna no grupo dos surdos sem apresentar interação alguma. Como 

esclarecimento, a TILS informou que a referida aluna é também parte de processo 

inclusivo, mas com comprometimento intelectual. Diante disso, compreendeu-se que 

os grupos se organizaram mediante ser 'normal' ou 'anormal'. 

 As normas sociais organizam a vida humana desde o simples modo de falar e 

de se vestir até a forma de atuar no mundo e de pensar, autorizando ou não a 

segregação. A maneira como a surdez é apresentada para a sociedade está 

relacionada ideologicamente com tais normas de conduta. Fazer com que haja a 

mudança de entendimento da surdez como doença para a surdez como diferença 

linguístico-cultural, requer não apenas esta simples mudança, mas o 

estabelecimento de novas normas sociais decorrentes das modificações de o padrão 

imposto por essa mesma sociedade. Isso é considerar que a surdez passe da 
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condição patológica à condição de diferença político-social, tendo como integrantes 

pessoas identificadas pelo mesmo uso de uma língua (SANTANA, 2007; STROBEL, 

2008; SKLIAR, 2013). 

 Na quinta categoria - Recursos Tecnológicos - abordou-se sobre a utilização, 

pertinência, adequação e funcionalidade para a Unidade proposta. O Parecerista 1 

considerou que essa utilização se restringiu aos recursos existentes na escola, como 

a TV pendrive, para a apresentação dos conteúdos em slides elaborados no Power 

Point. O Parecerista 2 justificou que o uso dos recursos tecnológicos foram 

apropriados permitindo uma composição estratégica à Unidade proposta, 

contribuindo para o processo ensino-aprendizagem dos assuntos. O Parecerista 3 

esclareceu sobre a importância da utilização desses recursos, tornando-os 

imprescindíveis para a aprendizagem de alunos surdos, por se respeitar a 

metodologia visual necessária ao atendimento a esse alunado. O Parecerista 4 não 

apresentou nenhuma reflexão sobre o uso dos recursos tecnológicos. 

 Foi na questão 7 que se buscou compreender a visão dos alunos quanto aos 

recursos tecnológicos utilizados durante as aulas. Seis interrogad@s consideraram 

'ótimo'; cinco, como 'bom'; quatro, como 'satisfatórios'; um, como 'excelente' e outro, 

como 'ruim'. Em nenhum dos questionários obteve-se uma contribuição mais 

detalhada sobre esse julgamento, apenas se restringindo aos conceitos 

apresentados. 

 Quanto à opinião dos surdos participantes, os três apresentaram a mesma 

consideração, de ser muito importante o recurso tecnológico para melhor 

entendimento, partindo da visualização. Afirmaram que também o uso de 

computadores é um facilitador para a educação de surdos, pois permite melhor 

interação em razão de que hoje em dia muitos assuntos são abordados por meio de 

vídeos em Libras, postados em sites como o YouTube. Ainda, o surdo 2 

exemplificou sobre o uso dos aplicativos para celulares destinados aos surdos, como 

estratégias facilitadoras para a comunicação entre ouvintes e surdos. 

 A utilização dos recursos tecnológicos ficaram evidentes nas filmagens, 

restringindo-se aos disponíveis na escola. Esse potencial uso das tecnologias 

computacionais na relação professor-alunos, mediados pelo ensinar e aprender, 

caracteriza a evolução educacional, a qual exige dos envolvidos no processo uma 

formação permanente.  
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 Constata-se que ciência e tecnologia são forças produtivas do mundo 

profissional, resultando em mudanças sequenciais na formação superior  e 

demandas de conhecimentos que acompanham essa mesma lógica 

transformacional. Os usos de TICs no ambiente educacional devem refletir de forma 

crítica a democratização de acesso e o uso deliberado disponível, além de mera 

apropriação metodológica de inovação. 

 Esse aumento de recursos tecnológicos compondo os ambientes 

educacionais, em parte se deve às facilidades apresentadas em relação à 

velocidade de processamento, ampliação comunicacional e alta capacidade de 

armazenamento, o que permite aplicações sofisticadas, por meio de elementos 

diversos (neste caso, os visuais), no auxílio da aprendizagem dos alunos 

independente de sua condição física, biológica ou neurossensorial (SOARES, 2006; 

ENGELBRECHT; SOUSA, 2006). 

 Na sexta categoria - Unidade Didática - buscou-se analisar a contribuição da 

abordagem proposta para o processo cognitivo dos alunos ouvintes e surdos. Para o 

Parecerista 1, os trabalhos apresentados pelos alunos demonstraram que houve 

entendimento de todo o processo, do movimento artístico - Op Art, da proposta e do 

modo de manufatura, promovendo cognição e fruição lúdica.  

 O Parecerista 2 argumentou que partindo do conhecimento prévio dos alunos, 

percebeu-se o crescimento cognitivo, por meio de diferentes atividades. Destacou a 

participação dos alunos surdos em relação aos alunos ouvintes, justificando que 

essa ocorrência, provavelmente, tenha sido em virtude da proposta apresentar 

conexões bem relevantes com as imagens, despertando enfaticamente os seus 

interesses, uma vez que o sentido da visão é bastante aguçado entre os surdos. 

Todavia, esclareceu também que a trajetória pedagógica oportunizou espaços de 

aprendizagem significativos para alunos ouvintes e surdos. 

 O Parecerista 3 argumentou que o trabalho a respeito da Simetria, Assimetria 

e Op Art possibilitou novos conhecimentos aos alunos surdos e ouvintes de forma 

criativa e prazerosa com um resultado muito interessante, o despertar entre os 

alunos em ver os trabalhos prontos de seus colegas de turma. 

 O Parecerista 4 justificou que durante a elaboração do plano de aula, tentou-

se tornar a interdisciplinaridade o ponto central do planejamento, entre as disciplinas 

de Arte e Matemática, cujos assuntos abordados versaram sobre o movimento 

artístico Op Art e a presença da simetria em nosso meio. O desenvolvimento da 
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Unidade, além de apresentar a manifestação artística como fruto dos interesses e 

reflexões sociais, buscou concretizar a importância da aprendizagem matemática, 

fundamentando-a na visualização em um contexto social, em que as propriedades 

simétricas podem ser analisadas no meio em que se vive, partindo mesmo do 

próprio corpo humano. 

 Para os interrogad@s, essa abordagem foi apresentada na questão 3, 

perguntando se o assunto tratado contribuía para o crescimento intelectual nas 

áreas da Matemática e da Arte, ou não, por serem assuntos já de domínio dos 

alunos, uma vez que pertencem à modalidade EJA. Onze participantes informaram 

que houve sim contribuição para o crescimento intelectual, justificando que mesmo 

conhecendo superficialmente um assunto, a retomada deste em nova abordagem 

nunca é demais, mesmo sendo em um tempo mais restrito em razão da carga 

horária da EJA; e seis responderam que não.  

 Para os surdos entrevistados, apenas um afirmou já conhecer o assunto, 

porém disse que conhecia as obras de Op Art por ter ido a um museu na cidade de 

Curitiba, mas que não sabia que a criação de uma obra podia envolver a 

matemática. Os outros dois surdos apenas afirmaram que aprenderam muito em 

relação a simetria, exemplificando que em todo e qualquer objeto ou imagem podem 

tentar analisar se é simétrico ou não. Também consideraram as obras de grande 

impacto, pois como provocam a sensação de movimento, ao visualizar algumas 

delas, sentiram certo incômodo, tendo uma sensação de vertigem. 

 Nas filmagens evidenciou-se que a Unidade proposta cumpriu o objetivo 

pretendido. Pois os alunos demonstraram entendimento quanto à análise simétrica 

em elementos reais, confirmando que a matemática vai além de cálculos. Também 

ficou evidente que o trabalho interdisciplinar entre Artes e Matemática, promoveu um 

esclarecimento maior sobre os assuntos tratados, pois deixou-se de considerar as 

aulas de Arte como meramente pinturas, recortes e colagens, nas propostas de 

atividades práticas, tendo uma visão mais ampla e respeitosa. 

 Na sétima categoria - TILS: Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais - 

pretendeu-se avaliar a importância ou não da presença deste profissional durante as 

aulas, capacitação/formação do profissional; e a contribuição nas aulas. 

 O Parecerista 1 afirmou que mesmo havendo por parte do professor 

conhecimento da Libras, a presença do intérprete modifica o ponto de atenção do 
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aluno de maneira positiva. O aluno parece se sentir mais seguro para questionar 

mais, participar da aula e se sentir incluído com a atenção direcionada para ele. 

 O Parecerista 2 esclareceu que a professora intérprete de Libras fez a 

mediação durante todas as aulas, transmitindo à professora estagiária (acadêmica) 

os pensamentos e as considerações dos alunos surdos. Essa contribuição foi 

essencial, já que nem todos os sinais produzidos pelos alunos eram de 

conhecimento total da acadêmica. Considerou ainda que a presença da intérprete 

poderia ser dispensada, somente se os acadêmicos das diversas licenciaturas 

tivessem uma carga horária maior na comunicação da Libras. 

 O Parecerista 3 explicou que o professor ao trabalhar um determinado 

conteúdo em sua turma onde há alunos surdos inclusos, não pode explicar ou 

compartilhar conhecimentos usando a oralidade e a língua de sinais ao mesmo 

tempo. A Língua Portuguesa e a Libras são línguas diferentes e portanto, é inviável 

o uso simultâneo. Por isso, em uma turma onde há surdos inclusos haverá a 

necessidade de um profissional intérprete em língua de sinais. Este profissional 

deverá estar constantemente se aperfeiçoando e aprendendo mais sobre a Libras, 

assim como fazem os demais profissionais das outras áreas do conhecimento. 

 O Parecerista 4 defendeu a importância da presença do intérprete na sala de 

aula, acompanhando e auxiliando o trabalho do professor, tendo em vista que a 

carga horária disponibilizada no curso de formação de professores é pequena, não 

promovendo a aptidão de ensinar um aluno surdo, mesmo sendo também de suma 

importância que o professor também tenha o domínio da Libras para que possa ser 

feita a relação professor-aluno com os alunos surdos e haja um meio de 

comunicação entre eles. 

 A questão 6 do questionário abordou, aos interrogad@s, a análise quanto a 

presença da TILS em sala, elencando sete considerações, em que se podia 

assinalar mais de uma. Dez interrogad@s responderam que a TILS contribui para o 

desenvolvimento das aulas; Oito afirmaram que a TILS auxilia no processo de 

aprendizagem dos surdos e dos ouvintes; Seis marcaram que a TILS auxilia apenas 

no processo de comunicação dos surdos; Dois informaram que a TILS auxilia 

somente no processo de aprendizagem dos surdos; outros dois marcaram ser 

indiferente a presença da TILS; e apenas um considerou que a presença da TILS 

dificulta a participação dos ouvintes nas aulas. 
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 As respostas dos três surdos foram iguais: sem a TILS eles não estariam ali. 

O surdo 1 justificou que ter a TILS na sala é saber que de alguma forma ele vai 

compreender o que está sendo trabalhado. O surdo 2 afirmou que sem a presença 

da TILS nem mesmo a entrevista poderia ter ocorrido, que por meio desse 

profissional eles conseguem manifestar aos ouvintes suas opiniões. O surdo 3 

explicou que a presença da TILS é muito importante, porque além das 

interpretações há a preocupação da profissional no auxílio das atividades propostas 

em diferentes disciplinas, em se verificar se ficou clara a explicação, se entenderam 

o que era para fazer, além da amizade que se estabelece entre intérprete e surdos 

na sala de aula. Em mais um momento este mesmo surdo fez outra brincadeira 

dizendo que até era possível 'fofocar' sobre os ouvintes porque eles não 

entenderiam mesmo. 

 A análise das filmagens deixa clara a importância da presença do TILS no 

ambiente educacional, pois como não há o domínio da Libras por parte dos 

professores e nem dos colegas, a sua ausência acarretaria prejuízos imensuráveis 

aos alunos surdos, por não permitir o entendimento e participação efetiva nas aulas. 

Porém, dificuldades são percebidas em relação à formação e conhecimento do TILS, 

uma vez que a sua formação é em outra área do saber.  

 Como possível solução, ou encontram-se intérpretes formados em cada área 

para que possam acompanhar os professores das mesmas áreas de formação, ou o 

TILS precisa ter acesso ou conhecimento do assunto que será trabalhado em aulas 

subsequentes para que possa realizar seus estudos em Libras, direcionando aos 

objetivos e conteúdos a serem interpretados em seu ambiente de trabalho. Se não 

se considerar tal possibilidade, arrisca-se em promover uma interpretação falha 

acarretando aos alunos surdos o não entendimento do assunto, ou o que pode ser 

pior, o entendimento equivocado de um conteúdo. 

 A Lei 12.319/2010 regulamenta a existência do TILS e orienta sobre quem 

pode atuar como intérprete de língua de sinais, esclarecendo pontos fundamentais 

sobre esse atendimento e quais as suas responsabilidades. Também o código de 

ética apresentado pela FENEIS - Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos, esclarece alguns pontos fundamentais sobre essa atuação. 

 O TILS precisa saber que o ato de interpretar envolve os aspectos cognitivo e 

linguístico, isto é, um processo em que há pessoas com intenções comunicativas 

específicas, mas que utilizam línguas diferentes. O processamento da informação 
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dada na língua fonte o faz escolher os termos lexicais e as estruturas sintáticas 

baseadas nos aspectos semânticos e pragmáticos da língua alvo, o que acarreta ao 

TILS (que é ouvinte) ter um conhecimento técnico de ambas as línguas para que 

suas escolhas sejam adequadas e eficazes, pois o TILS se encontra completamente 

envolvido na interação comunicativa social e cultural (MEC/SEE, 2004). 

 A última categoria - Inclusão - pretendeu avaliar a efetivação ou não do 

processo inclusivo educacional como contribuição para a formação intelectual dos 

alunos surdos. Quanto a esse aspecto abordado o Parecerista 1 afirma não 

entender outra forma de educação que não seja voltada à aprendizagem global. A 

cidadania, o respeito e a tolerância para com o outro é de suma importância para 

uma efetiva transformação da sociedade. Argumenta que ser fisicamente surdo é 

apenas uma limitação que pode perfeitamente ser superada, a intolerância, o 

desrespeito, o desamor, são facetas de uma educação voltada ao resultado 

numérico sem levar em consideração o ser humano. Finaliza esclarecendo que 

saber ouvir é muito mais do que perceber sons. 

 O Parecerista 2 afirma que se efetivou a inclusão dos alunos surdos no 

processo educacional e em sua formação intelectual. Mas há de se questionar que 

nem todas as escolas/colégios apresentam em seu quadro de professores, os 

intérpretes, sendo portanto de suma importância repensar o cronograma dos cursos 

de licenciaturas entre outros, o aumento da carga horária da Libras, possibilitando 

assim que o professor regente esteja apto a comunicar-se com o seu público alvo, 

mesmo na ausência do professor intérprete. 

 Contudo, levantou duas questões para reflexão. Uma sobre o número de 

alunos nas turmas com inclusos que apresentam alguma deficiência ou necessidade 

educacional especial, pois há  necessidade de um tempo maior para explicações e 

atividades práticas, onde normalmente se realiza duas ou mais vezes a mesma 

tarefa, em atendimentos individualizados. Outro fator importante a ser considerado é 

o fato de os professores regentes, ao explorar o conteúdo programado, necessitem 

fazê-lo em duas línguas, acarretando desconexão temporária com o grupo que 

aguarda a comunicação em sua própria língua. 

 Finaliza esclarecendo que essas questões são abrangentes e envolvem todo 

o Sistema de Ensino, mas precisam ser repensadas. Acredita ser de suma 

importância que o professor regente tenha conhecimento da Libras, entretanto, se a 

relevância do processo está na qualidade, essas são questões que precisam ser 
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discutidas e analisadas, intencionando a evolução dos sujeitos envolvidos e sua 

transformação social. 

 O Parecerista 3 inicia abordando sobre como é conceituada a inclusão 

educacional atualmente, em que se coloca o aluno surdo e um intérprete de Libras 

na sala de aula e se tem a inclusão e o ensino-aprendizagem garantidos. Um 

segundo ponto abordado é quanto a entender a inclusão como um conjunto de 

ações que mobilizem para o sucesso do aluno surdo incluso, como professores 

bilíngues, metodologias próprias para o surdo, recursos visuais e tecnológicos, 

comunicação no ambiente escolar em língua de sinais, materiais pedagógicos 

adaptados, avaliação adequada, que contribuam para o desenvolvimento integral do 

aluno surdo nos aspectos intelectual, físico, emocional, social e político, ou senão, 

será apenas uma ideológica inclusão educacional. 

 O Parecerista 4 acredita na importância da efetivação da inclusão dos alunos 

surdos, ao constatar que os mesmos conseguem fazer muitas das atividades que os 

ouvintes fazem, evidenciado nos trabalhos entregues ao professor de Arte sobre o 

movimento Barroco. As atividades desenvolvidas pelos surdos eram mais 

elaboradas e mais caprichadas que as dos alunos ouvintes. Porém, garante que 

para que seja feita a inclusão, é necessário que o professor tenha o domínio de 

Libras e/ou o acompanhamento de um intérprete em sala de aula. O domínio 

necessário ao professor está diretamente relacionado à carga horária disponibilizada 

nos cursos de formação de professores, sendo necessário uma ampliação. Finaliza 

afirmando que a participação na pesquisa promoveu uma vivência como docente em 

turma inclusiva, em que pode avaliar com mais critério que o seu conhecimento em 

Libras é muito vago para possibilitar uma comunicação efetiva no atendimento ao 

aluno surdo. 

 Tratar sobre a inclusão dos surdos no ambiente educacional requer que se 

façam reflexões sobre ações necessárias já propostas nas práticas escolares, 

principalmente sobre a maneira de se encarar a surdez. Diante disso, verifica-se que 

a inclusão impõe atitudes muito além da aceitação e do reconhecimento da Libras 

como língua.  

 Partindo da premissa de que a língua de sinais brasileira é insuficiente para 

resolver os problemas educacionais dos surdos, outros fatores surgem como a 

diferença surda ser traduzida unicamente pela sua diferença linguística e forma de 
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expressão diferenciada, sem se levar em consideração todo um aparato cultural 

distinto.  

 Para as escolas há uma dificuldade muito grande em se trabalhar com um 

currículo que respeite o aspecto cultural surdo, por haver pouquíssimos profissionais 

surdos formados na área educacional, cultuando ainda saberes narrados pelo 

discurso da deficiência e não como sujeitos da diferença.  

 Esses saberes estão ideologicamente amarrados a conceitos clínicos, 

antropológicos, linguísticos, jurídicos e educacionais, promovendo um reducionismo 

no tratamento da Libras, seja na formação docente ou no seu papel dentro do 

discurso das políticas de inclusão. Pois se aceita o uso da Libras como mediação 

comunicacional no ambiente escolar, mas não é aceita como possibilidade de 

compor o processo avaliativo dos sujeitos surdos, por meio de avaliações 

registradas em vídeo, ensinada de forma particularizada aos sujeitos surdos apenas 

a Língua Portuguesa na modalidade escrita como válida à sua progressão 

educacional (CHIELLA, 2007). 

 Conclui-se, enfim, que diante do quadro socioeducacional exposto, a política 

de inclusão de surdos está sendo equivocadamente estudada e interpretada. Pois 

disseminar a Libras sem os critérios necessários e organização adequada como 

promoção à inclusão é promover a exclusão imediata, ao passo que o surdo é aceito 

pela escola ao mesmo tempo ele é excluído do processo de escolarização efetiva. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Enorme é o leque das temáticas de pesquisa na área educacional, ainda mais 

em se considerando um aspecto ligado à 'educação especial', como é o tratamento 

dado aos sujeitos surdos. Diante de todo um contexto histórico-social sobre a 

evolução da humanidade no âmbito da comunicação e da sua importância como 

forma de poder, pretendeu-se neste trabalho apresentar quais são os limites e as 

possibilidades da disciplina de Libras em contribuir na formação de professores de 

Matemática, uma vez que esta área do saber também é mais uma forma de 

comunicação surgida nos primórdios da nação humana e de grande influência em 

demais áreas do conhecimento. 

 Suma importância foi compreender a relação entre áreas distintas do 

conhecimento, em que se verificam assuntos comuns, mas com análises e 

abordagens distintas que se entrelaçam em um todo significativo. Assim se 

constituiu a Matemática, a Linguística e a Arte. A primeira considerada universal, por 

possibilitar por meio de sua simbologia a compreensão lógica global independente 

de etnia, credo ou língua. A segunda, por permitir o envolvimento direto com o ato 

comunicacional em diferentes contextos, épocas, regiões ou grupos sociais, 

evidenciando a beleza e complexidade dessa interação social. E a terceira, porém 

não menos importante, por comprovar a necessidade humana em representar seus 

desejos, anseios, reflexões e sentimentos por meio de uma linguagem não-verbal. 

 Entretanto, uma entrelaçada a outra, contribuem para a evolução e 

aperfeiçoamento da humanidade, ainda que apresentadas nesta pesquisa de 

maneira simplista e fragmentada enquanto a abordagem, como parte de um novo 

paradigma emergente do conhecimento - a interdisciplinaridade. Justificada nas 

palavras de Decartes (apud FAZENDA, 2001), como na ciência moderna, é 

necessário assumir a insegurança do uso do termo, mas que seja colocada em 

prática com responsabilidade. E em uma intervenção interdisciplinar ousada 

envolvendo o ensino da Matemática e da Arte, por meio da Língua Portuguesa e da 

Libras é que se pode ter a certeza de que não se ensinou nem se aprendeu, mas 

sim vivenciou-se tal experiência, relatada e registrada nos instrumentos 

determinados para essa pesquisa.  
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 Como estratégia de contextualização, foram abordados aspectos históricos e 

legais do surgimento e garantia da Inclusão, apresentando fatos relevantes para o 

entendimento dessa nova postura das políticas educacionais mundiais, para que 

fosse possível elencar os objetivos, argumentar sobre a justificativa e esclarecer 

sobre o problema a ser pesquisado e quais estratégias metodológicas foram 

determinantes para a efetivação do trabalho. 

 Nesse ínterim, foi apresentado, como organização didática, o estudo feito 

sobre o surgimento das diferentes formas de linguagem e suas contribuições, bem 

como a sua evolução, a fim de construir o embasamento teórico dos aspectos 

avaliados durante a pesquisa, em relação ao processo comunicacional do ser 

humano no ambiente escolar. 

 Essa retomada sobre formas distintas de linguagem em possibilidades 

variadas de comunicação propiciou resgatar a importância da linguagem matemática 

como coirmã das línguas de sinais, uma vez que seu início foi pautado em 

representações corporais e simbólicas, por meio de partes do corpo como 

representação quantitativa, bem como a utilização de objetos menores para o 

mesmo fim.  

 Porém, por se tratar de uma abordagem de uma língua pertencente a 

modalidade visual-espacial, determinou-se um espaço diferenciado a um estudo 

mais significativo da Língua Brasileira de Sinais sob seus diferentes aspectos 

cultural e linguístico, abordando ainda sua importância como possibilidade de 

segunda língua para os ouvintes, bem como a obrigatoriedade enquanto disciplina 

curricular nos cursos de formação docente, ponto fundamental da pesquisa. 

 A partir desse referencial teórico construído, abordou-se o objeto de 

aprendizagem, a apresentação detalhada dos encaminhamentos metodológicos e a 

análise e resultados dos dados coletados durante todo o processo. A determinação 

dos instrumentos de coleta de dados, definidos a partir da organização das 

categorias a serem analisadas, corroborou para que houvesse maior 

aprofundamento no tema em questão.  

 Desde a análise da organização estrutural do curso de Licenciatura em 

Matemática em uma IES da cidade de Ponta Grossa, formas de avaliações 

aplicadas a acadêmicos desse curso, e aspectos legais necessários, evidenciou-se 

a urgente reformulação a respeito do ensino de Libras para a formação de 

educadores. 
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 O que se pode considerar como reflexo desse trabalho, desde o 

desenvolvimento da disciplina de Libras até a intervenção na educação básica, é 

que a disciplina de Libras não capacita o futuro docente ao atendimento de alunos 

surdos. Apenas apresenta aspectos culturais, legais, educacionais e linguísticos que 

promovem aos licenciados uma noção em como se deve trabalhar quando do 

atendimento ao alunado surdo, sem contar a especificidade de cada área do saber. 

 Considerar que apenas cinquenta e uma horas são suficientes para a 

formação adequada dos professores para o atendimento, é ilusão. Ninguém 

consegue aprender uma segunda língua em apenas tão pouco tempo, sem ter uma 

imersão cultural adequada e convívio com pessoas surdas para o aprimoramento 

linguístico contextualizado.  

 Por conseguinte considerar que o processo inclusivo de alunos surdos é 

eficiente, é se enganar. Apenas a presença da TILS não garante a apropriação do 

conhecimento abordado nas diferentes disciplinas. Pois deve-se entender que para 

uma tradução/interpretação adequada o próprio intérprete precisa ter a formação na 

área em questão, ou ter o acesso aos planos de ensino dos professores para que 

possa fazer o estudo aprofundado do assunto e pesquisa dos sinais a serem 

utilizados para determinado fim. 

 Isso evidencia que as estratégias utilizadas ainda não são suficientes para 

que a inclusão dos alunos surdos possa garantir a efetivação do aprendizado a essa 

clientela. Nem mesmo a legislação consegue garantir a formação adequada dos 

licenciados para esse atendimento, em razão dos diversos fatores já citados na 

pesquisa. 

 Porém, se se considerar a contribuição dos recursos tecnológicos como 

facilitadores de conhecimento, há de se garantir uma melhor capacitação dos 

licenciados e dos docentes que atendem alunos surdos. Em se tratando de um 

atendimento a distância, há a possibilidade de construção de material digital de 

qualidade e de acesso gratuito, uma vez que se tenha uma equipe multidisciplinar 

responsável por atender a demanda de diferentes áreas do saber, produzindo 

materiais digitais adaptados às línguas de sinais.  

 Portanto, vídeos instrucionais em Libras (como os postados no canal do 

YouTube), bem como a criação de um ambiente apropriado para esse tipo de 

atendimento - blog educacional (como produto final da pesquisa) - poderão garantir 

uma melhor atuação profissional dos educadores e uma efetivação do conhecimento 
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aos alunos surdos, que também podem ter acesso a esse mundo, interagindo em 

sua própria língua. 

 Não é o fim dos problemas da educação de surdos, mas uma solução mais 

eficaz em que se respeita a diferença linguístico-cultural desses alunos, garantindo 

uma equiparação de direitos do cidadão. Ainda é necessário o esforço para a 

aproximação das políticas públicas ao que se tem pesquisado e publicado sobre a 

ideal educação para os surdos, convergindo para o discurso culturalista, na 

promoção da língua de sinais, do modo de viver e ser surdo e das tecnologias a seu 

favor. 

 Diante da necessidade contínua de pesquisas na área educacional e de 

ensino, especificamente ao atendimento de surdos, afirma-se a importância no 

cuidado em se estabelecer a escola como a "casa das diferenças", como fica 

subentendido por meio da inclusão. Mas entendê-la como o lugar onde a diferença 

seja reconhecida e respeitada por meio do atendimento específico às diferentes 

questões apresentadas pela comunidade surda ou qualquer outro grupo social 

minoritário. 

 Após todo esse envolvimento teórico, científico e prático, como legado aos 

educadores e surdos interessados e à melhoria da educação inclusiva dos surdos, 

propõem-se a construção de um ambiente virtual colaborativo permanente - blog 

educacional sobre a Libras e suas contribuições - garantindo o atendimento a 

pesquisadores, educadores, estudiosos, acadêmicos, surdos, ouvintes e 

interessados pelo tema, na tentativa de diminuir as dificuldades encontradas no 

ambiente educacional quanto ao atendimento de alunos surdos no que diz respeito 

ao ensino da matemática ou outra área contemplada pela Ciência. 

 Optou-se pela construção de um Blog Educacional por considerar o seu 

caráter democrático e gratuito de acesso aos internautas interessados, permitindo 

uma interação mais efetiva e orientações pertinentes aos questionamentos 

apresentados. Também pela possibilidade de postagens de vídeos com temáticas 

distintas, compartilhadas por outros educadores que atuam na educação de surdos, 

contribuindo para a construção e atualização do recurso midiático escolhido em 

questão. Ainda por proporcionar aos acadêmicos das diferentes licenciaturas um 

contato mais aproximado com a realidade dos alunos surdos em diferentes 

contextos educacionais. 
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 Toda pesquisa educacional não se reduz a determinação de instrumentos e 

técnicas, mas tem a possibilidade de promover ao pesquisador o levantamento de 

questões e hipóteses, tendo pressupostos teórico-filosóficos como orientadores do 

seu fazer científico. Permite-se, dessa maneira, a sistematização e a reflexão das 

suas implicações e tomadas de decisão conscientes, garantindo a articulação e 

riqueza de seu trabalho. Assim, pretende-se com esse registro o despertar para uma 

efetiva formação de professores, quanto ao conhecimento da Libras, permitindo 

novos questionamentos e diminuindo as mazelas educacionais inclusivas. 
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