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Introduzindo a discussão  
 
 

A investigação que apresentamos neste artigo surgiu no momento em que, face a 

um curso de formação de professoras de surdos no Estado do Rio Grande do Sul, adveio 

o instigante desafio de relatar/descrever/analisar, a partir de entrevistas com professoras 

de surdos, as experiências docentes nesse universo escolar, ou seja, professoras que 

relatam suas experiências diante de aluno(s) surdo(s) e da língua de sinais, em contextos 

de escolas de surdos, classes especiais ou em situação de inclusão.  Tal estudo se mostra 

oportuno tendo em vista a análise dos saberes práticos ou os saberes da experiência, isto 

é, o conjunto de “representações a partir dos quais o(a)s professore(a)s interpretam, 

compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana”   (TARDIF 1991, p. 4). 

Pensar sobre essas representações se constitui um campo profícuo e oportuno para se 

repensar as propostas de formação de professores que vêm se intensificando no campo 

da educação de surdos no país. 

Importante, também, assinalar que as discussões sobre as línguas na educação de 

surdos vêm se ampliando, a partir da oficialização da LIBRAS em nosso país e dos 

contextos de implementação da política nacional de inclusão. Comunidade surda e 

comunidade educativa envolvidas na educação dos surdos vêm desenvolvendo 

discussões sobre esses temas, procurando definir estratégias de qualificação dos espaços 

educacionais. Visualiza-se um aumento significativo de projetos que apontam para a 

formação dos professores de surdos. Nesse sentido, consideramos interessante 

direcionar a atenção às narrativas construídas pelas professoras sobre suas experiências 

na educação dos surdos, mais especificamente, quando se referem às discussões 

relativas ao ensino-aprendizagem das línguas ali envolvidas e aos tensionamentos dali 

decorrentes. Ao analisar o material, percebemos uma certa produtividade, a partir dos 

depoimentos obtidos, na constituição e no fortalecimento de certa feição na profissão e 

na prática cotidiana.  Na perspectiva em que nossa análise se inscreve, essas narrativas 

estão marcadas pelas representações que as professoras têm da educação de surdos e de 
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suas práticas.  Entendemos que essas representações não são “um campo passivo de 

mero registro ou de expressão de significados existentes”  (HALL, 1997, p. 47).  Esses 

significados são historicamente construídos, sendo que o dito pelas professoras está 

inserido em um campo discursivo possível em nosso tempo. Assim, nossa análise não 

pretende focalizar as “verdades”  das narrativas, mas entendê-las no seu campo de 

possibilidades enunciativas.  

 O corpus empírico da investigação foi organizado a partir de entrevistas 

realizadas por meio da aplicação de um questionário com nove perguntas abertas. Ao 

responder as perguntas propostas, algumas professoras se restringiram a depoimentos 

breves e diretos. Outras, seguindo ou não a ordem das questões, construíram narrativas 

detalhadas de sua trajetória na educação de surdos, possibilitando a constituição de 

variadas unidades analíticas, inclusive, para pesquisas futuras. 

 

Professoras de surdos. Quem são elas? 

 

 O universo pesquisado está composto por 49 professoras e 1 professor, atuantes 

no ensino público, em diferentes regiões do Estado, e que participaram de um curso de 

capacitação no ensino da Língua Portuguesa para Surdos, com carga horária de 40 

horas, intensivas. No primeiro dia do curso, essas professoras1 foram convidadas a 

participar da pesquisa, respondendo nove perguntas abertas que abordavam sobre a sua 

formação acadêmica, as motivações para trabalhar com surdos, a relação com a Língua 

de Sinais, bem como as estratégias e dificuldades no ensino da Língua Portuguesa.  

Consideramos interessante analisar a formação dessas professoras, salientando 

que as mesmas foram convidadas a participar de um curso específico de capacitação 

para o ensino da Língua Portuguesa. Dezenove professoras mencionaram ter iniciado 

sua formação no magistério, sendo que destas, 14 continuaram os estudos em cursos de 

nível superior. Cursos de Letras (Habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa, 

principalmente) e Pedagogia foram os cursos mais mencionados. Além destes, segundo 

a incidência, também foram mencionados Licenciatura em Ciências (Biologia ou 

Matemática), Educação Especial (Habilitação em Deficiência da Audiocomunicação e 

Deficiência Mental). Estudos adicionais ou cursos de capacitação na área da educação 

dos surdos também foram referidos como espaços de formação docente. No âmbito da 

                                                
1 Utilizamos, no decorrer do texto, a expressão “professoras”  pois o grupo pesquisado, quase que na 
totalidade é formado por mulheres. 
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pós graduação, 12 professoras relataram a participação em cursos de especialização, 

sendo que apenas 2 o fizeram na área da educação dos surdos. Assim, este grupo se 

constituiu pela diversidade de formação, o que, de certa fora, explica as diferentes 

respostas no que diz respeito às experiências e aos olhares sobre os alunos surdos. 

Outro fator que interfere nas narrativas das professoras é a sua atuação direta, ou 

não, com surdos nos espaços escolares. Do grupo pesquisado, 36 afirmaram trabalhar 

diretamente com alunos surdos, sendo que destas, 9 estão em escolas de surdos e, as 

demais, encontram-se em classes especiais ou em escolas com propostas inclusivas. Um 

número significativo das professoras afirma que não trabalham com alunos surdos, mas 

argumentam considerar interessante esta formação, uma vez que, em suas escolas, esses 

alunos estão presentes. O quadro abaixo nos ajuda a visualizar a distribuição dessas 

professoras nos espaços escolares. 
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Duas questões propostas às professoras pretenderam conhecer as motivações em 

relação ao trabalho com surdos: como começou a trabalhar com esses alunos e os 

motivos pelos quais fez esta opção. Algumas respostas apontam para demandas 

institucionais: substituição de colegas; nomeação após concurso público ou contrato 

emergencial ou inclusão de alunos surdos nas escolas estaduais, atendendo as 

especificações da Política Nacional de Inclusão Escolar. Nesses casos, três professoras 

enfatizaram que trabalhar com surdos não se constituiu em uma opção pessoal. 

Encontramos respostas que evocam a vocação e a responsabilidade do educador 

e que  envolvem um processo afetivo com os alunos. Em perspectiva proposta por Alves 

(1983), almeja-se um sujeito que se reconheça educador e que paute seu fazer na 
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vocação do amor e da esperança. Trata-se, aqui, de uma representação de docente com 

significativa receptividade nos meios educacionais brasileiros e que encontra relação 

com posições benevolentes e assistenciais, tão fortemente marcadas na história da 

educação dos surdos. A eloqüência nas palavras escolhidas para responder sobre suas 

motivações ressalta esta vocação para o “amor e esperança” : me apaixonei2; 

maravilhoso e gratificante; descobri-me, identifiquei-me; sei que é meu caminho; 

desenvolve afeto, respeito. 

Várias respostas enfatizam, ainda, o compromisso do educador que aceita os 

desafios que a educação dos surdos aponta. Uma das professoras, em sua resposta, 

sintetiza essa representação do professor de surdos: 

 

Confesso que não sei o que me levou a assumir um trabalho sem 
ter o mínimo de formação; talvez o sentimento de obrigação, 
afinal sou profissional da educação3, o sentimento de ‘pena’  
porque eles estavam praticamente abandonados, sentimento de 
culpa, por não ter buscado conhecê-los e sua realidade (Excerto 
do questionário 48)  

 

 A mínima formação dessa professora não impediu o início de seu trabalho com 

os surdos. Porém, em outros questionários é salientada a importância da formação 

continuada dos docentes envolvidos na Educação dos Surdos, como nos demonstram os 

fragmentos a seguir: 

Sei que não será fácil e este curso que estou fazendo está 
ajudando muito. Ao mesmo tempo pretendo fazer todos os 
cursos possíveis que estiver ao meu alcance. Na escola 
pretendemos nos reunir com os outros professores para estudar 
Libras e planejar as aulas na medida do possível. (Excerto do 
questionário 6) 
 
O desejo, a vontade e o sonho de renovar, de buscar novas 
alternativas tanto na formação como no lado pedagógico junto 
aos alunos. Hoje, sinto-me realizada por estar atuando nesta 
área surdez, pois preciso cada vez mais buscar, para aprender e 
poder repassar novos conhecimentos. (Excerto do questionário 
27) 
 
A distância entre a realização do curso (13 anos) e a primeira 
atuação efetiva foi um grande desafio. Tudo o que havia 
aprendido estava sendo reformulado obrigando-me a buscar em 

                                                
2 As expressões em itálico são excertos das respostas das professoras. 
3 Interessante que esta professora reúne em seu depoimento duas características que, para Alves (1983, p. 
11) se contrapõem: “(...) professor é profissão (...) Educador, ao contrário, não é profissão: é vocação. 
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todos os espaços informação, conhecimento e formação. 
(Excerto do questionário 30). 

 

As línguas na educação dos surdos  

 

Na questão proposta às professoras sobre o conhecimento delas acerca da 

LIBRAS e se julgavam esse conhecimento suficiente para o ensino, identificamos que, 

do total de 50 professoras, somente 10 consideram conhecer a LIBRAS, 17 apontam um 

inicial ou pequeno conhecimento, julgando-o como insuficiente para trabalhar com 

surdos, e 23 professoras afirmam não saber LIBRAS.  O gráfico a seguir ilustra os 

dados obtidos. 
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Se focarmos a atenção nas 36 professoras que atuam com surdos (em escola de 

surdos, classes especiais ou em turma de inclusão), 27 apontam conhecer LIBRAS 

(entre conhecer e conhecer de forma inicial). Nove dessas professoras, apesar de sua 

atuação, admitem não saber LIBRAS. Cabe salientar que tais professoras foram 

designadas pelas suas escolas para receber formação para atuarem no ensino do 

Português como segunda língua, motivo pelo qual estavam presentes no curso em que 

foi realizada a presente pesquisa. Se fizermos uma estimativa, entre as que não 

dominam e as que dominam pouco, podemos dizer que 17 professoras (47%) não 

compartilham, com seus alunos, um ambiente lingüístico adequado ao ensino. 

Conhecer uma língua pressupõe interagir com usuários de uma determinada 

língua, sendo entendido e fazendo-se entender.  Significa conhecer não somente um 
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vocabulário (ou alguns sinais), mas a gramática dessa língua, isto é, as regras sociais, 

lingüísticas e discursivas que regem os contextos em que essa língua é usada.  No caso 

específico da língua de sinais na educação dos surdos, observamos o seguinte dilema: 

entender/ traduzir o professor e os colegas e ser entendido/ traduzido por eles.  Na 

realidade, esta não é uma questão localizada, mas algo que faz parte do cotidiano dos 

surdos, isto é, "como entender o outro e ser entendido por ele.”  (KARNOPP, 2004, p. 

105-6) 

Conforme já verificado em outras pesquisas (KLEIN, MÜLLER, LOCKMANN, 

2004, p. 7), a fluência em LIBRAS é um problema na educação dos surdos, ou seja, 

“conhecer a Língua de Sinais não é simplesmente estar informado sobre ela e utilizá-la 

como mais um recurso didático ao qual os professores podem optar ou não pelo seu uso. 

Trata-se sim, de uma condição imprescindível para que a Educação de Surdos se 

efetive.”  

Acreditamos que, no contexto das escolas com alunos surdos, a língua de sinais 

(LIBRAS) é a língua da educação dos surdos, e essa tem sido uma luta histórica 

empreendida pela comunidade surda no sentido de garantir um ensino de qualidade nas 

escolas brasileiras. Neste sentido, o conhecimento da língua de sinais pelo professor é 

um requisito primordial para a efetivação de práticas pedagógicas que considerem a 

diferença lingüística e cultural dos surdos.  Uma alternativa, dependendo dos diferentes 

contextos de escolarização, é a atuação de intérpretes e/ou instrutores, conforme propõe 

Karnopp (2004, p. 106) 

 

Ser surdo e usuário da língua de sinais é enfrentar uma 
situação bilíngüe, pois o surdo está exposto à língua portuguesa tanto 
na modalidade oral quanto escrita.  Assim, contar com intérpretes de 
língua de sinais é condição mínima e necessária para que o aluno 
possa participar efetivamente da aula, entendendo e fazendo-se 
entender.  

Em relação à educação de surdos, as instituições de ensino 
deveriam possibilitar o acesso, oferecendo preferencialmente escolas 
de surdos, com professores surdos e ouvintes fluentes na língua de 
sinais. 

 
O que se verifica, no entanto, é que tais requisitos não são atendidos e quase a 

metade dos profissionais que trabalham com surdos não conseguem se comunicar de 

forma eficiente com seus alunos. “Evidencia-se aqui, um campo, no qual as línguas ali 

presentes encontram-se em disputa em um jogo de poder em que a Língua majoritária – 
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o Português, tanto na modalidade escrita, quanto oral – prevalece em detrimento da 

Língua de Sinais.”  (KLEIN, MÜLLER, LOCKMANN, 2004, p. 7) 

 

Olhares sobre as estratégias metodológicas no ensino do Português 

 

Outra questão investigada foi sobre as atividades propostas ao ensino de leitura e 

escrita, ou seja, quais atividades eram priorizadas em sala de aula para o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita de alunos surdos. Nas respostas, foi 

freqüente a referência à utilização de diferentes tipos de textos e de temas 

diversificados. Apontaram que selecionam textos da atualidade e que respondam aos 

interesses dos alunos. Uma professora enfatizou o uso de textos que apresentam uma 

mensagem e, outra, de textos que sejam informativos. Também foi registrado, por uma 

professora que atua em sala de recursos, a utilização dos mesmos textos das disciplinas 

dadas em classe, com uma preocupação de reforço escolar. 

Uma segunda experiência ainda apresentada como alternativa de trabalho foi o 

relato de vida dos alunos e a dramatização de histórias em LIBRAS, com posterior 

produção textual espontânea pelo aluno, em Português. Esses textos servem de base 

para trabalhos posteriores de leitura e escrita. 

Uma terceira proposta, segundo registro de um número reduzido de professoras, 

salientou que o processo de leitura/escrita pelo surdo envolve uma relação entre L1 e 

L2. Nessa perspectiva, a atividade desenvolvida, em geral, é de discussão de uma 

temática em LIBRAS, com posterior leitura e escrita de textos em Língua Portuguesa.  

Obviamente que para efetivar essa proposta, é necessário que a professora tenha 

domínio da LIBRAS. 

Um grupo de professoras registrou a preferência por iniciar o trabalho pela 

exploração de imagens (gravuras e fotos), salientando o uso do visual para discutir 

temáticas e/ou ampliar o vocabulário do aluno. Nesse universo, as professoras 

apontaram que a leitura e a escrita estão necessariamente ligadas ao processo de 

conhecimento de palavras (vocabulário), sendo que algumas docentes marcam a 

proposta na seguinte seqüência de atividades:  realização de experiência – exploração de 

gravuras – apresentação da palavra – elaboração de frase – elaboração de texto. Além 

disso, uma outra professora relata que desenvolve a seguinte ordem de atividades: cópia 

– leitura – leitura silenciosa – interpretação – produção textual. Há, ainda, uma 

preocupação centrada no domínio da palavra e no oferecimento de textos que não 
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apresentem muita ‘complexidade’ lingüística aos alunos.  Essa dinâmica é 

singularmente proposta para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, 

conforme exemplifica o relato de uma professora. 

 

Atividades no Ensino da L.P. (Séries Finais) – leitura de 
acrósticos sobre temas variados (animais, escola, família), 
relação das gravuras de acordo com o assunto de cada 
acróstico, descoberta do título do acróstico e de como se 
estrutura, compreensão do assunto, transformação do acróstico 
em outro tipo de texto (narração, notícia, descrição...), redação 
de mensagem através do acróstico (opiniões, bilhetes...). 
(Excerto do questionário 47) 

 

Algumas professoras consideram que as ‘dificuldades’  dos alunos surdos são as 

mesmas dos alunos ouvintes (não gostam de ler; menos ainda de escrever) e que as 

estratégias por elas utilizadas para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, 

não diferem nesses dois grupos, sendo que uma delas salienta ainda que utiliza, na 

interação com os alunos surdos, a comunicação oral.  

Nos relatos das docentes observamos uma variedade de propostas ao ensino de 

leitura e escrita, ligadas evidentemente às diferentes concepções de língua e de ensino 

de língua.  Por um lado, observamos a preocupação centrada no ensino de vocabulário 

(acrósticos), na relação entre imagens e textos (com o objetivo de tornar o conteúdo do 

texto escrito mais interpretável) e, por outro lado, uma preocupação em traduzir textos 

de uma língua para outra. 

Atividades de cópia são mencionadas como atividades propostas, mas não há 

evidências de que haja práticas de leitura e tradução dos significados dos textos 

copiados.  As atividades de cópia ou aquelas que priorizam o ensino do vocabulário ou 

de estruturas frasais acabam sendo estratégias possíveis no trabalho da professora não 

fluente em LIBRAS. Supomos que as atividades propostas para o ensino de Língua 

Portuguesa estão atreladas ao conhecimento das línguas envolvidas (LIBRAS e Língua 

Portuguesa) e das concepções de língua e de ensino de línguas na escola.    

Torna-se necessário refletir sobre temas que poderiam ser explorados diante de 

tais descrições, por exemplo, a descentralização da política lingüística na educação de 

surdos para que a língua de sinais seja considerada, na escola, como a língua do surdo e 

que, a partir daí, tenha a oportunidade de compartilhar um ambiente lingüístico em que 

as duas línguas estão em contato. Mesmo havendo um reconhecimento da língua de 
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sinais como a L1 dos surdos, ela ainda permanece, em muitos espaços escolares, em 

posição de subordinação à língua nacional majoritária, com um status de recurso 

pedagógico para facilitação da aprendizagem do Português .  

Outro tema que poderia ser explorado é a mudança de perspectiva no ensino de 

Língua Portuguesa, ou seja, que as práticas de tradução, de leitura e de escrita sejam o 

foco de uma língua em funcionamento, de uma língua em uso. Que o ensino não seja 

somente uma repetição de palavras descontextualizadas, mas que transcenda o nível 

vocabular e frasal.   

Um terceiro tema é, com certeza, a formação de professores e professoras de 

surdos: a necessidade de formação continuada no que se refere ao conhecimento da 

LIBRAS e das especificidades de ensino de Língua Portuguesa para surdos.  

Conjuntamente com as estratégias metodológicas, as professoras foram 

questionadas sobre os recursos materiais utilizados em seu fazer docente. Suas respostas 

apontam para a utilização de diversos recursos e materiais didáticos em aula, sendo que 

a preferência está na utilização de jogos que envolvem o conhecimento do alfabeto, 

identificação de cores, nomes de animais e a tradução LIBRAS/ Português em jogos de 

memória, quebra-cabeça e outros jogos pedagógicos. 

Houve ênfase no uso de recursos visuais como forma de aproximar os 

significados presentes nas línguas estudadas e, neste contexto, foi citada a utilização de 

histórias em LIBRAS em vídeo ou em livros; imagens em gravuras, desenhos, cartazes 

ou fotos; CDRoom LIBRAS; maquete; material concreto; materiais distribuídos pela 

FENEIS ou MEC outros materiais, conforme está ilustrado em quadro na página 

seguinte. 

Outra tendência observada na utilização de recursos e materiais é aquela que está 

ligada diretamente às práticas de leitura e escrita na escola.  Deste modo, foi salientada 

a adoção de livros didáticos com a seleção de textos que melhor se adaptem a eles,  

como também de livros de literatura que estão disponíveis na biblioteca escolar. Ainda 

foram citadas revistas, gibis, jornais e encartes publicitários. Materiais de apoio às 

atividades de leitura e escrita citados pelas professoras foram os Dicionários da Língua 

Portuguesa  e da LIBRAS. 
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As atividades escolares desenvolvidas em laboratório de informática ou em 

outros contextos que proporcionem vivências, passeios e trabalhos de pesquisa foram 

ainda mencionadas pelas docentes. 

Uma das professoras salientou que, após o curso do qual estava participando, iria 

privilegiar o visual. Consideramos oportuno problematizar afirmativas como essa, uma 

vez que a mesma pode advir de diferentes posicionamentos frente aos sujeitos surdos e 
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sua educação. É comum entrarmos em salas de aula de surdos e presenciarmos uma 

farta distribuição de cartazes e outros materiais visuais pelas paredes e demais espaços. 

Muitas vezes, inclusive, de tão excessivo, torna-se impossível estabelecer uma lógica 

entre todos aqueles materiais. A justificativa dada é muito simples: eles, os surdos, 

precisam do visual. Ou ainda: é necessário apresentar o concreto, uma vez que, segundo 

vários professores, ou surdos têm dificuldade de abstração. Assim, seria imprescindível 

a utilização preferencial dos recursos visuais. Essa dificuldade de abstração, inclusive, é 

estendida à língua de sinais, ainda considerada por alguns como “ limitada”  em relação 

as suas possibilidade de sentidos. Percebe-se aqui um desconhecimento dos estudos 

sobre a língua de sinais, tanto em seus aspectos lingüísticos, quanto sociais, culturais e 

políticos. Considerar os surdos como desprovidos da capacidade de abstração e usuários 

de uma língua “ fraca”  advém de uma visão da surdez clínico-terapêutica, já 

exaustivamente problematizada por diferentes pesquisadores4 e pela própria 

comunidade surda. 

Esses mesmos segmentos apontam para a experiência visual dos surdos como 

uma das marcas da diferença surda (Skliar, 1998b; Perlin, 2000, 2002). Equívoco é 

pensar que essa experiência visual se restringe ao uso de recursos visuais. A experiência 

visual refere-se a diferentes formas de se estar no mundo e de significá-lo. Diz respeito 

a outras formas de se relacionar com o meio, com as pessoas (surdas ou ouvintes), com 

as tecnologias.  Perlin (2004, p. 78) amplia as possibilidades de pensar essa experiência, 

quando explicita o que ela  denomina de virada cultural, “visível com as 

transformações, como a pedagogia de surdos” , sendo essa construção histórica que 

“assume o jeito surdo de ensinar, de propor o jeito surdo de aprender, experiência vivida 

por aqueles que são surdos”  (Ibidem, p. 81). Nesse sentido, tornam-se imprescindíveis, 

nas discussões sobre a Educação de Surdos, em geral, e dos processos de letramento, 

mais especificamente, considerar diferentes experiências que vêm sendo construídas por 

professores surdos e ouvintes5 e que procuram estar atentos as especificidades do “ jeito 

surdos”  referido por Perlin.  

Uma outra questão investigada refere-se ao relato das dificuldades encontradas 

no contexto escolar, mais especificamente, das dificuldades relacionadas ao ensino da 

leitura e escrita. A principal resposta foi a dificuldade de comunicação com o aluno 

                                                
4 Skliar (1998a, 1998b); Thoma (1998, 2005), entre outros. 
5 Nesse sentido, as inquietantes proposições de Perlin (2000, 20002, 2005), as produções de Karnopp 
(2004, 2005), e os apontamentos de Giordani (2004) e Lebedeff (2004, 2005) servem de referencial para 
uma interessante e produtiva discussão dessas problemáticas.  
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surdo, o reconhecimento de que a própria professora não conhece sinais (ou o conhece 

de forma insuficiente ao ensino) e a afirmação de que o aluno não sabe sinais, tendo em 

vista o contato tardio dos surdos com a língua de sinais ou a chegada tardia à escola. 

Mais especificamente, houve referência às dificuldades de avaliar os alunos surdos e os 

textos produzidos por eles, as dificuldades de trabalhar com a construção de frases, 

gramática, significados abstratos, metáforas e introdução ao estudo gramatical.   
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No que concerne à formação docente, as professoras afirmaram a carência de 

cursos de língua de sinais, de ensino de língua portuguesa ao surdo e de cursos 

relacionados à formação continuada na área em que atuam.  Além disso, há carência de 

trocas de experiências entre as professoras que atuam nessa área.   

 Sobre os recursos materiais e humanos, foi salientada a necessidade intérpretes, 

instrutores surdos, professores especializados e de materiais pedagógicos, por exemplo:  
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Nós do interior que trabalhamos com a educação de surdos, sentimos 
muita falta de apoio, pois nos sentimos sozinhas nesta área (eu e 
minha colega Ilza), pois não ficamos sabendo dos acontecimentos e 
eventos relacionados aos surdos. Pouco material didático e 
pedagógico, falta computador, vídeo, TV, campainha, telefone, 
ausência de instrutor, intérprete, dicionário, programas para 
computador, DVD atualizado de histórias surdas, livros sinalizados, 
formação continuada, e o professor não tem recursos para adquirir 
certos materiais; o que inviabiliza um trabalho com maior qualidade. 
(Excerto do questionário 27) 

 

 Além das dificuldades lingüísticas, da carência de recursos humanos e materiais, 

a “ falta de apoio da família”  foi enfatizada por nove professoras, conforme atestam os 

excertos a seguir: 

 

O trabalho com surdos necessita que o professor esteja sempre 
repassando a sua prática pedagógica. As dificuldades também 
existem, principalmente com relação a “ avaliação”  justa das 
produções desses alunos e ao fato da grande maioria das famílias não 
participarem “ ativamente”  deste processo de aprendizagem, 
deixando a responsabilidade unicamente com a escola. (Excerto do 
questionário nº 15) 
 
O trabalho com surdos necessita que o professor esteja sempre 
repassando a sua prática pedagógica. As dificuldades também 
existem, principalmente com relação a “ avaliação”  justa das 
produções desses alunos e ao fato da grande maioria das famílias não 
participarem “ ativamente”  deste processo de aprendizagem, 
deixando a responsabilidade unicamente com a escola. (Excerto do 
questionário 26) 

 

 A falta de apoio das coordenadorias e das direções das escolas, o desamparo, a 

solidão foi enfatizada por cinco professoras.  Essas dificuldades estão relacionadas aos 

contextos em que as professoras não têm contato com outros profissionais, com 

informações ou com a comunidade surda para discutir, analisar, avaliar o trabalho que 

cotidianamente realizam. 

 Um outro olhar das professoras foi sobre o desempenho dos alunos em aula: 

nove professoras julgaram que os alunos são fracos, não gostam de ler ou escrever, que 

não conseguem sozinhos realizar as atividades propostas em aula, conforme ilustra o 

excerto questionário nº 20: Não conseguem sozinhos. Nem formar pequenos textos, 

correção na formação de frases, vocabulário pobre L2.  
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 O ambiente de inclusão foi relatado como sendo complexo para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas.  Outro fator de insegurança relatado foi  

comprometimentos associados à surdez, isto é, quem é esse aluno?  Ele é só surdo?   

 Não pretendemos com essa investigação apontar caminhos, soluções, mas 

objetivamos desenvolver uma análise dos diferentes contextos em que as professoras de 

surdos atuam.  Garimpar e identificar as regularidades das narrativas nos dão evidências 

das situações e práticas de ensino contemporâneas. 

 

Considerações finais 

 

As narrativas das professoras sobre o fazer docente e sobre as práticas de 

letramento com alunos surdos forneceram um panorama dos diferentes saberes e 

práticas docentes em contextos de escolas de surdos, de classes especiais e de situações 

de inclusão. Coletar as narrativas, descrevê-las e analisá-las foi o desafio desta pesquisa, 

que entende a produção dos discursos a partir de uma construção histórica e cultural. 

A diversidade de práticas e saberes docentes, as fragilidades, as tensões, os 

(des)encontros dos relatos sobre atividades desenvolvidas em aula são evidentes na 

análise realizada.  Professoras que relatam sua formação profissional, atuação docente, 

experiências com alunos surdos e com a língua de sinais oferecem subsídios para a 

elaboração de propostas de formação docente no campo da educação de surdos.  Mais 

especificamente, a análise da situação lingüística das professoras possibilita uma 

discussão sobre o uso da LIBRAS nos espaços escolares em que se manifesta um frágil 

desempenho dos docentes face à diferença lingüística e cultural de seus alunos. 
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