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Sabemos que a educação do surdo tem recolocado temas vinculados à 

inclusão que vêm se destacando nas escolas, nas pesquisas e nos eventos que abordam a 

problemática. Nessas discussões não se observa uma efetiva atenção com relação ao 

papel do professor, pois embora tenha sido bastante apontado o equivocado caráter 

terapêutico que revestia a ação docente na educação de surdos, não se tem explorado a 

ação do professor em termos dos papéis que vem desempenhando ao longo das 

mudanças na área, em especial nas últimas décadas. Nesse sentido, interessa-nos 

discutir o que significa ser professor na realidade atual, e o que ele diz sobre seu papel 

frente à entrada de diferentes atores na escola, como instrutores de língua de sinais e 

intérpretes. Esses atores estão sendo considerados imprescindíveis para uma educação 

“ inclusiva”  de qualidade, mas não se discute as novas condições impostas à atuação dos 

professores de surdos e às suas relações com outros profissionais no interior da escola 

regular e da sala de aula. 

Preocupa-me a situação em que o professor é posto no contexto de uma 

política educacional que recomenda o atendimento à especificidade lingüística do aluno 

surdo nos projetos de inclusão escolar. Os debates sobre essa possibilidade têm 

explorado a questão curricular e o papel da língua de sinais, no que se refere à 

constituição do sujeito surdo e a seu desenvolvimento cognitivo e afetivo. As análises 

também têm salientado controvérsias, frente a temas como as relações de poder ouvinte-

surdo e o complexo processo de construir conhecimentos na interação com professores e 

colegas ouvintes. 

Os projetos e práticas de inclusão escolar vêm se compondo a partir de 

reestruturações que em geral já incorporam ou pelo menos sinalizam a incorporação de 

novos atores, novos profissionais no cenário escolar, como instrutores surdos e 

intérpretes, além das figuras de professor regente, especializado, itinerante etc. 

                                            
∗ Este texto resultou da tese intitulada Re-significando o “Ser Professora” : discursos e práticas na 
educação de surdos defendida na FCH da Unimep, sob orientação da profª Dra Maria Cecília Rafael de 
Góes. 
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Neste trabalho, procuro examinar a questão do “ser professora de surdo” , a 

partir de entrevistas feitas com uma educadora ouvinte que tem longa experiência no 

ensino de surdos. Ao convidá-la a narrar aspectos de sua vida profissional na área da 

surdez, interessou-me, mais especificamente, explorar seus relatos sobre os 

compromissos e papéis da rede de educadores acima referida, bem como explorar a re-

significação do “professor de surdos”  que a inclusão na escola regular tem produzido.   

Na abordagem vigotskiana o sentido é uma categoria central. O sentido tem 

uma formação dinâmica e muda em diferentes contextos, enquanto o significado guarda 

uma certa estabilidade. Assim, as palavras que compuseram o repertório da educação de 

surdos carregam os sentidos produzidos nos diferentes momentos históricos e estes 

sentidos é que configuraram as diversas abordagens educacionais para esses sujeitos. 

Compreendemos que, de modo semelhante aos alunos surdos que tiveram uma trajetória 

escolar marcada por certas abordagens, os professores foram assumindo, no seu trabalho 

pedagógico, fazeres e saberes orientados por essas abordagens e vêm constituindo os 

sentidos da atividade docente. 

Partindo do princípio de que “A palavra é capaz de registrar as fases 

transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais [...] signo reflete e refrata 

a realidade e a transformação [...]”  (BAKHTIN, 1995, p. 41) é que buscaremos 

compreender, a partir dos dizeres da professora, como ela se vê na profissão e na 

condição de professora de surdo. O modo de se dizer professor é atravessado pelas 

condições vivenciadas na atuação e nos processos de significação que caracterizam os 

espaços sociais em que vive e trabalha. Portanto, compreender as significações 

construídas por essa professora a partir de seus dizeres é buscar, na singularidade, a 

expressão dos processos mais amplos da cultura, ao mesmo tempo em que se busca 

nesse âmbito maior a constituição do ser individual.  

Não temos o propósito de reconstruir a história de vida ou a história 

profissional da professora, pois, para isso, precisaríamos ampliar as questões e as 

entrevistas buscando abranger um período anterior ao início da docência.  Nossa 

intenção é focalizar questões relativas à sua ação docente, suas práticas educativas – 

saberes e fazeres – envolvendo alunos surdos, suas vivências e os modos pelos quais as 

significa e significa o ser professora de surdo. Partimos de uma perspectiva que 

pressupõe que ser professora de surdos demanda saberes e atuação diferenciada, pois 
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exige conhecimentos acerca da surdez, condição que é confirmada, inclusive com a 

existência do professor especialista em alguns estados brasileiros, por mais que esta 

formação possa ser questionada. 

A escola, como espaço cultural, vem criando e constituindo, em suas 

práticas cotidianas, modos de significar o mundo, discursos, regras e papéis. As suas 

práticas discursivas afetam e são afetadas pela sociedade. 

Atualmente as mudanças de projetos educacionais e a entrada de novos 

personagens na cena escolar colocam em xeque a tríade professor-aluno-conhecimento e 

a definição do papel do professor de surdos. Diante dessa questão nos propomos a 

analisar o que a entrevistada diz sobre o que significa ser professora de surdo, sobre 

suas práticas educativas e como se vê nelas, sobre as demandas envolvidas na 

escolarização dos surdos.  

Em termos metodológicos, nos apoiamos numa articulação que vem sendo 

feita entre uma visão de análise de micro-eventos, numa perspectiva histórico-cultural, 

com uma abordagem enunciativo-discursiva e com um modelo indiciário, conforme 

discute Góes (2000). Entre outras contribuições, esses aportes dão legitimidade 

metodológica à focalização do sujeito singular; à análise como leitura de indícios e 

minúcias; e à consideração do narrar como discurso próprio, mas que ecoa outros 

discursos.  

Na perspectiva histórico-cultural, é da memória que emerge a história de 

vida, como modo de constituição da lembrança/memória, da particularidade/ 

singularidade do sujeito nas práticas sociais da linguagem. “ a linguagem é vista como o 

processo mais fundamental da socialização da memória [...] não é apenas instrumento 

na (re)construção das lembranças; ela é constitutiva da memória [...]” (SMOLKA, 2000, 

p. 187). 

Nessa perspectiva no trabalho de análise importam as duas dimensões, uma 

que é a singularidade contida nos dados relevantes e a outra que é a possibilidade de 

construção de múltiplas relações (LACERDA, 2003). No dizer de Ginzburg (1989) ao 

discutir o método indiciário de Morelli afirma que é “necessário examinar os 

pormenores mais negligenciáveis, e menos influenciados pelas características da escola, 

ou ainda indícios imperceptíveis para a maioria”  (p. 145). 
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Com base nessas diretrizes metodológicas, a pesquisa realizada envolveu 

entrevistas com a professora, a quem chamaremos de Sara. Ela tem atuado com alunos 

surdos em diferentes condições e funções (tanto em salas especiais para surdos quanto 

em salas comuns da  rede regular de ensino), durante  dezenove  anos. No início de 

carreira, tinha feito o curso técnico em magistério e, posteriormente graduou-se em 

letras. 

 Com relação às narrativas de Sara foi priorizado inicialmente um relato 

livre sobre a sua trajetória profissional, suas vivencias como professora de surdos. Além 

desses momentos, as entrevistas também foram orientadas por um roteiro prévio com 

alguns temas com intervenção da pesquisadora, como trabalho pedagógico, papel do 

professor, língua de sinais, encontro surdo-surdo, inclusão escolar dos surdos, entre 

outros.  Na organização dos dados foi focalizada a experiência da professora na 

educação de surdos, com especial atenção ao cenário colocado pelos projetos de 

inclusão escolar.    

 

O NARRAR DE UMA EDUCADORA SOBRE SUAS VIVÊNCIAS DE 

TRABALHO COM SURDOS 

 

Desde o começo de seu trabalho como professora Sara atuou praticamente 

de forma contínua na educação de surdos, tendo exercido alguma função na educação 

regular de ouvintes apenas ocasionalmente em caráter de substituição. Vale salientar 

que, devido a essa experiência e às posições que ocupou (abordadas a seguir), ela vem 

sendo uma profissional “referência”  na educação de surdos no município e na região. 

Por ocasião da entrevista, ela tinha dezoito anos de profissão; seus compromissos eram 

de professora intérprete. 

Ao narrar sobre o seu ingresso numa escola especial vinculada a uma 

entidade filantrópica e conveniada com a rede estadual e municipal de ensino, ela fala 

um pouco de sua iniciação. 
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Bom, eu entrei no Estado, não tinha, pra iniciozinho mesmo, não tinha 

conhecimento com educação especial, não tinha, não. Não sabia que o surdo 

existia, que o surdo aprendia e entrei na escola para trabalhar justamente com 

surdo e fui pra sala sem experiência, fui nada.  Peguei uma sala já de jovens, foi 

super difícil, não tinha é... eles não tinham amizade comigo,  não tinha, a gente 

não conseguia se integrar, aí se interagir [...]. Depois passei a com aluno já 

criança, parte da alfabetização, foi mais fácil. Começam a alfabetização e logo 

era a oralização [...] era muito difícil, a criança, a gente não tinha resposta dessa 

criança que perguntava, não conseguia resposta, ele não me entendia e a gente, 

quando ele respondia, também não entendia, a maioria dos alunos a linguagem 

era ininteligível e super difícil. 

 

Essa fala é representativa das condições de ingresso da maior parte dos 

professores, qual seja, a ausência de uma formação que contemple a existência de 

diferentes sujeitos e de sujeitos com diferenças significativas. O fato é que o “aluno”  

referido nos cursos de formação, na maioria das vezes, não corresponde ao aluno 

encontrado nas escolas. Além disso, o processo de iniciação das professoras acaba 

sendo “difícil” , pois são direcionados a assumir os postos considerados mais 

problemáticos, indesejados pelos professores que já estão nas redes oficiais.  

Para Sara, estava implícito na atividade de ensinar a exigência inicial de 

estabelecer relações com seus alunos surdos, fazer amizade e interagir com eles, o que 

inicialmente foi muito difícil e, que somente, ao final do ano, tinha sido superado o 

problema e já tinha conseguido estabelecer uma compreensão entre eles. Contudo, 

ressalta que na parte pedagógica ela deixava muito a desejar e que eu não tinha 

conseguido toda a experiência que era necessária. Portanto, esperava aprimorar-se 

durante a própria experiência profissional. Acreditamos que em alguns Estados que não 

contam com a formação de habilitações específicas, o professor somente pode contar 

com os saberes que vai construindo ao longo de sua experiência, aliados aos cursos 

oferecidos pela secretaria de educação. A “experiência” , então, se torna muito 

importante para a atuação, conforme é sugerido pelo relata de Sara.  

Apesar de inicialmente afirmar que seu trabalho em outra turma tornou-se 

mais fácil, fala das dificuldades enfrentadas, agora não mais atribuídas à sua falta de 
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experiência, mas à abordagem oralista, que resultava numa fala não inteligível e, 

conseqüentemente, na falta de entendimento entre ela e os alunos.  

Naturalmente, o ser professor de surdo, além de depender das condições que 

propiciam ou impedem o ensinar, não se descola das diferentes abordagens educacionais 

para a surdez, que por sua vez estão vinculadas a certas concepções de surdez e de 

língua-linguagem. Mudanças nas abordagens levaram Sara a afastar-se da orientação 

oralista. Começou a aprender a língua de sinais e a valorizá-la para o trabalho escolar 

com surdos. 

Podemos dizer que, para compor sua personagem, o professor, além de 

incorporar diferentes significações do ser professor, ainda assume nessa área da 

educação, referências do ser surdo e da surdez. Sara afirma que, com a presença da 

língua brasileira de sinais – LIBRAS, ocorreu uma mudança no seu fazer, pois ela 

conseguia (compreender, interagir, ensinar...) e as crianças passaram a ter um melhor 

aprendizado. Ela podia contar com o recurso visual para a criança entender e, portanto, 

a mensagem estava sendo passada (a mensagem somente existe quando é compartilhada 

com o outro). Ou, de outro modo, ela já conseguia ensinar, ser professora, pois não tinha 

que fazer uso apenas da fala, e os recursos visuais contribuíam para compor a sua 

atuação. 

Acreditamos que o uso que ela afirma em relação à língua de sinais esteja 

vinculado ao movimento da comunicação total, que teve sua efervescência no final da 

década de oitenta e entrecruzou-se ao movimento da integração dos “deficientes”  na 

rede regular. A comunicação total visava superar as dificuldades de comunicação e o 

lema era utilizar qualquer recurso para viabilizar a comunicação, o ensino e a 

aprendizagem. 

Este professor não deveria ser mais aquele que atuava apenas com o surdo, 

nas escolas especiais ou salas especial, e que tinha um número limitado de alunos que 

contribuía para que ele pudesse cumprir (ou tentar cumprir) as exigências de um ensino 

pautado apenas na oralidade e na língua portuguesa. Conseqüentemente, novos modos 

de atuação – novos saberes – deveriam delinear sua atuação docente. Situação que pode 

ser percebida, quando Sara associa o seu fazer docente às possibilidades concretas da 

escola especial em oferecer o ensino. Situação alterada, conforme ela, em “determinada 

época veio a integração [...]então daí já começou toda a dificuldade para o surdo 
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continuar a estudar” . Logo, ser professor novamente aparece ancorado em um tipo de 

projeto educacional. Sara, além de apontar as dificuldades referentes à desestruturação 

de serviços, aponta as dificuldades enfrentadas e as limitações da escola regular em 

atender às necessidades e especificidades de atendimento educacional dos alunos 

surdos. 

 Merece destaque a ocorrência de transferências de espaços ocupados por 

alunos surdos e seus professores. Observamos que, de modo semelhante aos alunos, os 

professores também se vêem na condição de transferidos de salas, de escolas e até 

mesmo assumem papéis junto a setores da secretaria de educação. A re-significação do 

seu papel é acompanhada até mesmo por “novas funções” , até que uma outra nova 

mudança o localize em outro espaço e em uma outra função. Portanto, podemos 

perceber que a indefinição de papéis com relação aos professores de surdos não é 

recente e acompanha a própria história de escolarização de surdos.  

[...] entrou-se o processo de inclusão. Nessa época eu fui modulada na 

subsecretaria, fazendo parte da equipe de apoio à inclusão como professora 

intérprete. [...] tinha que dar assistência à todas as escolas, onde tivesse aluno 

surdo e aqui na nossa região [...] Então, não tinha como dar assistência nem para 

o aluno, muito menos para o professor 

 

O movimento de inclusão vem acentuando uma tendência, que é de re-

organizar os serviços de educação especial. Por conseqüência os professores que neles 

atuam são incorporados ao ensino regular ou passam a compor setores de apoio à 

inclusão localizados fora das escolas e dentro das Secretarias de Educação. Com relação 

a Sara, sua trajetória não foi diferente de tantos outros professores de ensino especial, 

pois no momento de extinção da (suposta) sala de surdos, ela foi transferida. 

Dessa forma os professores vão incorporando novos personagens para 

compor uma “nova cena” que é também uma velha história. Sara, ao assumir a função 

de professora intérprete, sabia da impossibilidade de atender às solicitações das escolas, 

de outras professoras e dos próprios alunos surdos, afinal ela era somente uma e, talvez 

ela servisse, no contexto, para dar uma possível resposta às críticas que são feitas acerca 
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do descaso ou falta de condições das secretarias de educação quanto à implementação 

dos planos de inclusão. 

Ao comentar o trabalho desenvolvido, ela questiona o fato de haver alunos 

“espalhados”  pelas escolas da cidade, a forma como o professor da sala regular trabalha 

com o surdo como se fosse ouvinte, bem como o seu desconhecimento da língua de 

sinais. Conseqüentemente, acabava não sendo possível dar assistência para o aluno e 

muito menos para o professor. Então, qual seria seu papel? Esta situação é, de certo 

modo, uma caricatura da forma irresponsável como ocorre a educação do surdo na rede 

regular, porque ele é deixado à própria sorte. O problema atinge fortemente o professor 

regente que tem que trabalhar com turmas de trinta ou quarenta alunos, sem ter nenhum 

apoio e formação para atuar com o surdo.  

 

Então como intérprete modulada na equipe de apoio à inclusão foi um trabalho 

muito difícil e sem resultado [...] o professor que está lá, o professor regente, 

[...] precisa de você às quatro horas por dia e não de quinze em quinze dias, 

vinte minutos.  

A Intérprete chega lá, não tem como porque você chega um dia que o professor 

não está na sala, se ele está na sala o conteúdo está no meio do caminho, você 

não tem como recomeçar e você não vai chegar e pegar um conteúdo que você 

não planejou, que você não sabe do que se trata e passar com toda coerência, 

com toda clareza[...]  

 

No relato de Sara é sugerida uma atuação que não corresponde ao fazer 

específico de um intérprete, que implicaria uma presença constante. O que ela consegue 

fazer mais se assemelha a um possível professor itinerante que assume a função de dar 

orientação aos professores de várias escolas e, quando necessário e possível, 

acompanhar os alunos na própria sala de aula em períodos variados.  

Sara, faz uma análise deste seu trabalho e aponta a complexidade das 

relações que se estabelecem entre professor regente, aluno ouvinte, aluno surdo e 

intérprete. Fala das dificuldades de chegar numa sala e encontrar ora um professor, ora 

outro; de não ter conhecimento prévio do que ia ser ensinado; da ausência de trabalho 

conjunto, em especial o planejamento. Ademais, pela dispersão de seus horários, podia 
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chegar no meio de uma aula e ficar por um tempo curto, porque precisava mudar de sala 

ou escola.  

Além desses problemas, era preciso considerar que não existia o domínio da 

língua de sinais por parte dos alunos surdos. Então, diante dessas condições não é 

possível ser intérprete de uma língua que não é dominada pelo outro, ou quando se faz 

uso é de forma muito limitada. Em função dessa realidade e dos obstáculos para 

desenvolver o papel de intérprete, Sara teve seu trabalho redirecionado. Passa a assumir 

um novo papel, o de professora instrutora1. 

 

[...] trocamos o trabalho começamos, comecei a fazer o trabalho de instrutora, ia 

na escola para ensinar LIBRAS. Então, entrava na sala de aula, ficava vinte 

minutos, aí esse trabalho era uma vez por semana, ficava vinte minutos em cada 

sala, fazia às quatro horas em determinada escola.  

Então, foi um trabalho que valeu a pena, porque pelo menos despertou o lado 

do professor e o lado dos alunos, mais no sentido de lado profissional, porque 

também não vê resultado, é positivo, porque LIBRAS você aprende um dia em 

vinte minutos e nunca mais usa, então não era, não foi um trabalho também que 

teve bom resultado. 

 

O dizer de Sara indica que o trabalho de instrutora, diferente do de 

intérprete, não demanda um conhecimento prévio do que vai ser ensinado, portanto 

neste aspecto a dificuldade é suavizada, além de considera-lo positivo, pois serviu para 

despertar os professores e os alunos ouvintes. No entanto, não deixa de analisar a 

dificuldade de se aprender uma língua em apenas alguns minutos semanais e não fazer 

uso da mesma.  

O trabalho como instrutora é avaliado como positivo, porque mesmo que o 

interesse fosse apenas de alguns professores, esse serviu para despertar o professor2 e os 

alunos. Observamos que não são oferecidas condições para que os professores possam 

desenvolver práticas no sentido de atender a todos os alunos e que, em cursos oferecidos 

                                            

1 Embora seja questionável a atuação de ouvintes como instrutores da língua de sinais, o que se vivencia 
em algumas regiões do país, como é o caso desta região do estado de Goiás, é a ausência de instrutores 
surdos. 
2 O professor de educação especial, na maior parte casos, se constitui na docência fora do currículo de 
formação inicial. 



 
 

10 
 
 
pelas secretarias de educação, há muito mais um sentido de convencimento, de 

conscientização ou de um despertar (expressão de Sara) que propriamente um propósito 

de formação. A formação em serviço, na maioria dos casos, não é desenvolvida de 

forma contínua e, é baseada em uma racionalidade técnica que desconsidera os saberes 

que os professores constroem em suas vivências de professoras, isto é os saberes e 

experiências não servem como ponto de partida para formação. Ainda são poucas as 

iniciativas de formação continuada no Brasil. De tal modo, persiste a ausência de 

espaços de discussão acerca dos saberes e das práticas docentes que poderiam concorrer 

para uma aprendizagem efetiva, bem como não se questiona a necessidade de alterar a 

organização da escola e abranger questões amplas pertinentes ao currículo e a política 

educacional.   

Destarte, sem a ocorrência das re-estruturações exigidas para que se efetive 

uma educação de qualidade, a realidade vai impondo aos professores diferentes papéis, 

e eles acabam por se responsabilizar também pelos fracassos da escola e de seus alunos. 

Por certo, não deveriam assumir a culpa, mas voltar-se para a análise das condições de 

atuação e do modo como vão sendo modificadas as referências para sua identidade 

profissional. Quanto a Sara, ela teve de desempenhar diferentes papéis: professora 

intérprete, professora instrutora, professora itinerante e, ainda assim, continuar sendo 

“professora” .  

Isso sugere que a re-estruturação das escolas para o atendimento dos alunos 

surdos tende a se concretizar através de determinações, por vezes caóticas, relativas ao 

que o professor deve fazer. Assim, se a educação de surdos implica a atuação de 

diferentes educadores e eles não estão disponíveis, como temos percebido ao longo de 

nossa experiência profissional, fazem-se arranjos de funções para as quais o professor 

não se sente preparado e habilitado.  

Seguindo a dinâmica do processo de inclusão em Goiás, em cada cidade foi 

escolhida uma escola regular para ser escola inclusiva de referência3. Logo, o trabalho 

de Sara é redirecionado para uma única escola, a escola inclusiva de referência. 

Inicialmente sua função como professora intérprete deveria abranger o 

atendimento de todas as salas que tivessem alunos surdos, inclusive em turnos 

                                            
3 Escola Inclusiva de Referência faz parte do modelo de Projeto de Inclusão implementado pela Secretaria 
Estadual de Educação de Goiás. 
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diferentes, em horários alternados. Porém, a não aceitação dos professores tornou-se um 

problema e a falta de resultados era evidente. Essa situação foi alterada quando uma 

professora sem experiência resolveu aceitar a proposta que Sara fez a ela: realizar uma 

experiência conjunta. Ao apontar a receptividade da professora, Sara afirma:  

 

[...] a gente foi tentando, foi vendo que dava certo, ela reconhecendo que não 

tinha condições de trabalhar com criança surda, porque ela já tinha experiência 

com educação especial, mas não com surdo, então, ela vendo a necessidade, foi 

aceitando e a gente foi falando a mesma língua e estamos até hoje. 

 

Tendemos a concordar com a maior efetividade desse lugar e desse papel 

com os quais Sara se percebe mais produtiva e confortável. Todavia, parece que 

continua a atribuir aos professores a principal responsabilidade pelas inovações 

necessárias e a acreditar que a aceitação deles para usar a língua de sinais levará, por si, 

à solução dos problemas. Ela não destaca que as possibilidades para que pudesse 

exercer a função em apenas uma sala foram criadas pela instituição e tampouco levanta 

que, com essa escolha, as outras salas que tinham alunos surdos ficaram sem a presença 

da intérprete. Entretanto, ressalta que o convívio com a outra professora criou entre elas 

afinidades (“uma língua comum”) e que esse tipo de experiência é promissor para um 

trabalho partilhado. Enfim, não assinala a necessidade de se ampliar o número de 

intérpretes para atender a demanda das escolas e acaba por colocar a solução de 

problemas na vontade do professor ou da escola. 

A confusão de papéis: vivenciadas, pela professora regente da sala de aula, 

estabelecida ora na convivência de duas professoras e/ou uma professora e uma 

professora intérprete. Contudo, esta condição não é suficiente para alterar a situação 

enfrentada pela professora regente no seu trabalho docente com surdos e, assim acaba 

por não entender a necessidade de ser ajudada por uma outra professora4 ou por uma 

professora intérprete5. É nessa trama de papéis que vem se configurando e se 

constituindo o ser professora de surdos. São nessas experiências e nestes papéis que a 

Sara é solicitada a assumir é que a mesma vem construindo a imagem do que é ser 
                                            
4 A presença de duas professoras sugere uma aproximação de contextos em que existe uma professora 
regente e outra professora especialista (SOARES, 2004) ou itinerante.  
5 Neste momento Sara propõe assumir apenas em uma sala o papel de professora intérprete na escola 
inclusiva de referência. 
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professor de surdos, do que é ser professora. E é nesse contexto de relações, de relações 

de poder e na aproximação e distanciamento das necessidades, interesses e das 

diferentes motivações é que se configuram os jogos de papéis, e nesse jogo que se 

constitui a subjetividade. 

Logo, a entrada de um outro profissional na sala de aula não é uma questão 

simples e não passa apenas pela boa vontade daquele que recebe. As relações que serão 

ali estabelecidas colocam em jogo papéis e poder, bem como re-coloca questões sobre o 

ser aprendiz, sobre si mesmo e sobre o ser professor. 

As questões já discutidas indicam que não é possível separar a discussão dos 

vários atores em cena e a relação do educador com a condição bilíngüe do aluno surdo. 

Apesar disso, entendemos que é importante focalizar certas referências feitas pela 

entrevistada a esse segundo tema, em particular no que respeita à língua de sinais. Por 

exemplo, sobre o professor de surdos, ela diz: 

 

Desde o momento que ele sabe LIBRAS, ele vai acudir, tudo, ele vai dar, ele dá 

conta... o método é possível a partir do momento que ele sabe LIBRAS, ele vai 

fazer tudo, ele vai interpretar o aluno surdo, ele vai ensinar que é papel do 

instrutor, porque o ouvinte ta ali na sala, não sabe, ele vai ensinar 

automaticamente, ele não vai falar pro aluno ouvinte, ele vai lá, só não tem aula 

de LIBRAS, mas automaticamente ele está sendo instrutor e está sendo 

professor porque ele está mediando conhecimento. Então, ele vai, é, é um 

momento dele ser tudo, ele não tem como chegar lá e ser intérprete, ser 

instrutor, ser professor, ele tem que ter LIBRAS pra ele ser, professor, pra ele 

ser, ser intérprete e instrutor. 

 

O domínio da língua de sinais é apontado por ela como problema 

fundamental na educação de surdos. Essa é uma visão compreensível frente à 

necessidade de implementar uma educação bilíngüe para surdos e superar o obstáculo 

da inexistência de uma língua comum entre ouvinte e surdo, que só pode resultar na 

ineficiência de práticas docentes que deixam de efetivar o ensinar e o aprender. Sem 

uma base sólida para a comunicação não há como o professor mediar a elaboração de 

conhecimentos.   
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As falas de Sara indicam que as questões referentes às possibilidades de 

língua(gem) não são esquecidas, mas realçadas pelo projeto de inclusão. É preciso que o 

professor saiba a língua natural do surdo. Enfim, não é possível ensinar sem que ambos, 

aluno e professor, façam uso de uma língua comum. Então, segundo a entrevistada, o 

professor de surdos, numa sala com ouvintes, deverá também ser bilíngüe.  

Mas, diante do argumento de Sara, vários questionamentos podem ser feitos. 

O primeiro diz respeito a como o professor manejará a dinâmica da aula e ensinará os 

conhecimentos importantes, usando duas línguas de forma simultânea. Que tipo de 

ambiente interativo ele poderá criar para isso?  

Ao sugerir que o domínio por parte do professor garantirá uma mediação 

eficiente, Sara desconsidera as características das duas línguas – a língua oral e a de 

sinais. Essa garantia pela via do domínio da LIBRAS não parece ser um engano de Sara, 

mas é uma crença social. 

Outro questionamento está em que o realce das questões de domínio e uso 

da língua de sinais, por si, faz com que fiquem embaçadas outros tantos aspectos 

envolvidos na prática pedagógica – o que ensinar, como ensinar –, deixando-se de lado 

o imperativo de reorganização das dinâmicas escolares. Na narrativa de Sara fica 

implícita uma compreensão que não abrange toda a complexidade da re-estruturação de 

conceitos e práticas que o cenário atual demanda.  

Sara afirma a importância da presença de novos atores – instrutor de língua 

de sinais e intérprete –, mas sugere que essas funções devem ser incorporadas pelo 

professor regente. Então, podemos concluir que, para ela, a necessidade desses outros 

personagens existe somente porque o professor não é auto-suficiente em seu trabalho, 

não domina a língua de sinais. Conseqüentemente sua “ incapacidade” é que leva à 

entrada (que deveria ser momentânea) desses novos profissionais no espaço 

educacional, pois ao dominar a LIBRAS ele poderá acudir tudo. A imagem de professor 

é de alguém que supostamente aprenderá todos os fazeres desses outros personagens, 

tornando-os (inclusive a própria Sara) dispensáveis.  

Contudo, a entrevistada reconhece a complexidade dessa tarefa quando fala 

de si como professora de surdos. Ao refletir sobre o seu próprio trabalho, mais 

especificamente sobre o trabalho pedagógico, traz dúvidas e críticas; aponta a 

dificuldade e o desafio de ser professor, instrutor e intérprete; e mostra, enfim, o 
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emaranhado de significações desses papéis e sujeitos no contexto escolar, bem como a 

dificuldade enfrentada enquanto professora de surdos com relação às questões 

pedagógicas. 

 

É a parte mais difícil, porque é aonde, eu falei, é um trabalho que eu avalio 

difícil porque faz um pouquinho de cada um e você não tem o troco, você 

peleja, como que você vai querer que o professor trabalhe a parte pedagógica ao 

mesmo tempo você vai ter que ensinar LIBRAS, ao mesmo tempo você vai ter 

que interpretar, você não consegue, primeiro porque para quem você está 

passando às vezes não está preparado e o espaço físico ali, o pessoal ali não está 

preparado para isso ainda. [...] até o dia de hoje, eu já dei muito murro em ponta 

de faca, porque você fica pelejando com uma coisa, que você está vendo que 

não está dando, que a pessoa não quer, que o sucesso não vai ser o que você 

quer, mas você está ali pelejando. Então, é super complicado, não dá para você 

falar de que o professor é intérprete na situação atual, para você falar em 

instrutor, pra você falar em professor sozinho. 

 

É nessas experiências que Sara vai significando a si, aos outros e a ação 

docente. É também nessas experiências que ela se reconhece e se diz professora. No 

modo como significa o seu trabalho e nas condições que o mesmo se constrói, na sua 

história e na forma como significa o que é ser professora de surdo. Os papéis e lugares 

ocupados nas relações sociais pelos sujeitos significam e, no caso do contexto escolar, o 

aluno e professor assumem e desempenham papéis diferenciados. Estar como 

professora, no lugar de terapeuta da fala, instrutora e intérprete, significa e afeta o que é 

ser professor de surdo. Logo, ao ocupar papéis nas práticas cotidianas escolares, esta 

professora vai vivenciando modos diferentes de agir e ser e estes, por sua vez, são as 

configurações propiciadas pelo/no contexto – nas condições concretas e nos lugares 

autorizados para a professora de surdos. E em seus enunciados é que refletem e refratam 

seus modos de participação nas práticas escolares. 

A língua de sinais tem estado no centro da trajetória de Sara, que abrange 

funções ora como instrutora (ensinando a língua de sinais), ora como intérprete (como 

mediadora entre aluno surdo e professor) e ora como professora. Ao longo de sua 

narrativa esses papéis se entrelaçam. Entretanto, acreditamos que em outros contextos, 
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onde os papéis de instrutores e intérpretes já estejam mais claramente definidos, exista, 

de maneira semelhante, esta indefinição quanto ao que cabe ao professor, ou ainda 

quanto ao manejo que este tem de efetuar frente a essas presenças. Essa indefinição, 

ligada à entrada da língua de sinais na escola regular, é sugerida por estudos que 

analisam a presença de intérprete na sala de aula (LODI, HARRISON; CAMPOS, 2002; 

LACERDA, 2002; SOARES, 2002), além de estudos que indagam sobre o papel do 

instrutor surdo (GURGEL, 2001). 

Soares (2004), também discute a atuação do professor especializado no ensino 

de surdos na rede regular de ensino. Ao problematizar o ensino de surdos e a escassez 

de estudos voltados para as práticas educativas, aponta a importância de uma atuação 

conjunta entre o professor de ensino especializado e o professor de ensino regular “[...] 

para a partir do conhecimento acumulado por ambos, obtido pela experiência de uma 

prática diária dos fracassos e sucessos obtidos, construir práticas educativas que 

contemplem as desigualdades dos nossos alunos”  (SOARES, 2004, p. 6). 

Portanto, devemos ressaltar que para atuar no âmbito da educação de surdos 

não basta ter domínio da língua de sinais e do conteúdo a ser ensinado; deve haver 

domínio dos processos educacionais envolvidos, bem como exige-se uma relação entre 

diferentes profissionais.  

Se atualmente existe a indefinição e confusão de papéis, se não é clara a 

tarefa de cada educador, esta situação demonstra que a problemática não é 

suficientemente compreendida. Situação que não é diferente para Sara. O papel do 

intérprete por mais que não esteja completamente definido ele visa mediar a relação de 

sujeitos que utilizam duas línguas diferente no processo comunicativo, um a língua 

portuguesa oral e o outro a língua brasileira de sinais, mas que deverão ter em comum a 

língua escrita. No caso do instrutor é seu papel o ensino da língua de sinais. Logo, é na 

dinâmica de diferentes ações e papéis que (o re-definir) o ser professor vai se 

configurando. 

Os sentidos e as significações que então são atribuídas ao ser professor 

precisam ser contextualizados, pois numa visão bakhtiniana é a contextualização dos 

sentidos que permite uma relação dialógica, no tempo e na história, entre o novo e o 

velho. 
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Portanto, no caso Sara, no contexto em que trabalha, na sua história estes 

diferentes papéis de instrutor e de intérprete vão sendo assumidos e negados no seu 

processo de se constituir professora. Ao narrar seu percurso profissional vai assumindo 

estes papéis para compor o que ela vê como ser professora e o modo como ela vai se 

vendo também professora de surdo. 

Como ela vê o professor tendo que incorporar todos esses papéis – de 

instrutor e de interprete – e ainda ser professor? Para ela, o fato do professor dominar a 

língua de sinais possibilita a ele ser professor de surdos e ouvintes. É a língua que lhe dá 

legitimidade para conhecer e compreender o aluno (interpretar), ensinar a língua para o 

surdo e conseqüentemente ao aluno ouvinte que está ali (mesmo não sendo instrutor, ao 

usar a língua, ele a vai estar ensinando) e ele vai ser professor porque está mediando 

conhecimento. É o domínio da língua de sinais que o autoriza a ensinar e ser professor, 

e de uma maneira “simultânea e automática” , ser intérprete e instrutor, isto é ser 

professor, dando conta de ser instrutor e intérprete (não os sendo, mas sendo professor). 

Ou melhor, no seu dizer 

 

Então, ele vai, é, é um momento dele ser tudo, hum, ele não tem como chegar lá 

e ser intérprete, ser instrutor, ser professor, ele tem que ter LIBRAS pra ele ser 

professor, para ele ser, ser intérprete e instrutor. Instrutor do ouvinte que esta 

ali, até mesmo de um surdo que chegou, porque você falar, o aluno é, chega lá 

ele não sabe, você vai [...] ele não tem como chegar lá e ser intérprete, ser 

instrutor, ser professor, Ele tem que ter LIBRAS pra ele ser, professor, pra ele 

ser, ser intérprete e instrutor. 

 

Em alguns momentos, Sara demonstra o quanto é complexo seu trabalho e, 

em outros momentos, parece não alcançar a extensão dos desafios e obstáculos à 

assunção desses papéis pelos docentes; ao contrário, tende a imputar-lhes a culpa da 

ineficiência do trabalho. Para ela “o saber LIBRAS” é condição para ser professor de 

surdos.  Neste sentido, corre o risco de se pensar a inclusão de surdos apenas através da 

“entrada”  da língua de sinais na sala comum, negligenciando aspectos mais amplos da 

formação desses sujeitos, o que se alinha com uma visão simplificada da língua de 

sinais como mero instrumento de comunicação. 
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Sara vivenciou as diferentes abordagens da educação de surdos, atuou sob a 

orientação oralista e a de comunicação total. Ao mesmo tempo, acompanhou os 

modelos educacionais classificados como segregação, integração e inclusão. Ao retomar 

esse percurso, ela salienta certos requisitos peculiares a esse educador, mas mostra uma 

indefinição ou alternância de seus espaços de atuação.  

As orientações oficiais que geram esses deslocamentos articulam-se também 

às significações sociais relativas ao professor e ao aluno. Se o aluno surdo tem sido 

significado de diferentes modos – surdo-mudo, deficiente auditivo, surdo, pessoa com 

necessidades especiais e, mais recentemente, “aluno incluído”  – a professora de surdos, 

por sua vez, vem tendo de assumir diferentes papéis: terapeuta de fala, professora 

regente, instrutora, intérprete de língua de sinais, etc 

Nesta intricada trama de papéis e de funções assumidas para compor a 

personagem, é indiciado o quanto tem sido complicado exercer e assumir as quantas 

cenas que o contexto vai exigindo da professora de surdo. No jogo dos discursos, Sara 

vai se constituindo professora, negando e afirmando a especificidade dos saberes e 

papéis de sua profissão e é assim que ela vai falando sobre si e sobre os outros 

professores. Estas re-significações não são essencialmente individuais, pois se 

constituem e repercutem em modos de ser professora, nas suas relações sociais e nos 

modos de ser de outros professores.  

As condições que vivenciamos em nossas trajetórias pessoais e profissionais 

são concretizadas nas relações com os outros, e esse processo, mesmo sendo 

extremamente coletivo, é ainda pessoal e singular. Então, os modos de reflexão e 

elaboração de nossas experiências retratam e refratam as constantes mudanças e as 

oportunidades que vamos experimentando em nossos percursos profissionais. 
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