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Esta pesquisa tem como proposta analisar as contribuições da Língua Brasileira de Sinais para 

o desenvolvimento profissional do docente surdo, em sua atuação no Ensino Superior, em 

duas IES públicas federais localizadas no Estado do Paraná. Com este intuito, busca-se, em 

uma primeira etapa, discutir as questões da especificidade linguística dos Sujeitos Surdos, a 

partir da legalidade da Língua de Sinais exposta nos documentos normativos e suas 

implicações nos processos de formação e atuação do professor surdo dentro de uma 

perspectiva da educação bilíngue. A metodologia escolhida para a realização deste estudo 

buscou os pressupostos teóricos pautados na pesquisa com abordagem qualitativa. Estes temas 

são balizados a partir de perspectivas apontadas por Schubert (2015), Andreis-Witkoski (2012, 

2013), Lacerda (2009), Quadros (2006, 2008), Filietaz (2006), bem como na legislação que 

orienta as práticas educativas em contextos de inclusão, como a LDB/96 (BRASIL, 1996), 

Decreto 5626 (BRASIL, 2005) e a Lei Federal Nº. 13.146/15 (BRASIL, 2015). Neste sentido 

a investigação, se pautará por uma práxis com aportes na abordagem sócio-histórica de cunho 

dialético, considerando o resgate da trajetória histórico e cultural sobre a concepção 

educacional direcionada à pessoa surda. A segunda etapa foi estruturada a partir de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com docentes surdos responsáveis pela disciplina de Libras em 

duas instituições Federais de Ensino Superior, sendo Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR). No processo de organização do 

material para posterior análise foi elencada a discussão que se voltará para as contribuições da 

Língua de Sinais para o desenvolvimento e acessibilidade profissional do professor surdo. É 

notório que a Língua de Sinais contribuiu para a constituição desses sujeitos surdos, 

oportunizando-os um amplo desenvolvimento e colaborando com sua inserção profissional.  

O protagonismo profissional do docente surdo participante deste estudo se explicita a partir do 

tripé que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão, como prática indissociável ao contexto da 

universidade. 
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Introdução 

O tema desta pesquisa, “Desenvolvimento Profissional do Docente Surdo no Ensino 

Superior: contribuições da língua de sinais”, surge das reflexões contidas na literatura da área 

a respeito dos sujeitos surdos e sua atuação enquanto professores de Libras. Dessa forma, 

considera-se importante destacar, inicialmente, os aspectos constitutivos de sua caminhada  

profissional de modo a situar o lugar de onde os autores falam e o alcance de sua identificação 

com esta temática, para posteriormente situar brevemente alguns marcos históricos da área da 
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surdez, tais como o direito das pessoas surdas estudarem nas escolas regulares, até o fato de 

que atualmente alguns surdos, apesar dos entraves que enfrentaram durante sua trajetória 

educacional, atuarem dentro das universidades, na área da docência.  

Portanto, as questões que norteiam este estudo instigam a reflexão sobre situações 

vivenciadas por docentes surdos em seu contexto de desenvolvimento profissional. A partir 

disso, foi elencado que a Língua de Sinais contribui para a constituição do desenvolvimento 

profissional do docente surdo, em sua atuação no Ensino Superior, com vistas a sua 

acessibilidade profissional.  

Diante desse cenário tão amplo, situa-se o objetivo geral deste estudo: Analisar as 

contribuições da Língua Brasileira de Sinais para o desenvolvimento profissional do docente 

surdo, em sua atuação no Ensino Superior, em duas IES públicas federais localizadas no 

Estado do Paraná.  

Para isso, foram selecionados seis professores surdos, recém-concursados, em duas 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas federais localizadas no Estado do Paraná, nas 

quais esses sujeitos assumem o protagonismo profissional e vivenciam inúmeros desafios 

decorrentes de sua inserção em um espaço que só recentemente abriu-se para a inclusão. 

 

Contribuições da língua de sinais para a constituição da acessibilidade profissional  do 

docente surdo 

Com relação a alguns marcos legais que orientam os princípios e práticas da educação 

inclusiva, é possível visualizar o enfrentamento das contradições manifestas nos processos de 

democratização e das restritas e desiguais possibilidades de acessibilidade e permanência no 

processo educativo dos sujeitos surdos. 

Entre esses acontecimentos, podem ser situados a Declaração Mundial de Educação 

para Todos (UNESCO, 1990), a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e as Diretrizes da Educação 

Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), o Decreto Federal n.º 5.626, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras (BRASIL, 2005), a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), entre outras regulamentações. 

Em termos gerais, no Brasil, considera-se que, inicialmente, na educação bilíngue para 

surdos, estes devem desenvolver a Língua de Sinais como primeira língua (chamada de L1), 

nas relações sociais estabelecidas preferencialmente com surdos adultos, usuários da língua e 

participantes ativos do processo educacional de seus pares. Na falta do professor surdo, é 

prevista na legislação a participação de adultos ouvintes bilíngues Libras/Língua Portuguesa, 



com formação ou certificação de fluência em Libras. Além disso, os surdos devem 

desenvolver a Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua (L2). 

 Vários estudos demonstram que, no Brasil, é comum que os surdos apresentem muitas 

defasagens escolares. Guarinello (2007), enfatiza que muitas pesquisas discutem a 

apropriação da escrita por sujeitos surdos e as dificuldades enfrentadas por eles durante o 

período escolar. Algumas apontam para as questões do desenvolvimento de uma língua pelo 

surdo, outras para as metodologias ineficazes empregadas pela escola e outras, ainda, para as 

dificuldades apresentadas pelos surdos com a escrita e as diferenças encontradas nas suas 

produções. 

Conforme Andreis-Witkoski (2013, p. 88), já estão garantidos na legislação brasileira 

os direitos dos alunos surdos à educação bilíngue, no entanto, “permanece a tendência à 

normalização em nome de uma ‘inclusão’, alicerçada a partir da perspectiva ouvinte, que 

desconsidera as singularidades dos sujeitos surdos”. Dessa forma, recomenda-se que o 

atendimento das necessidades educacionais dos surdos só irá acontecer de forma inclusiva, 

quando todos os envolvidos na escola tiverem clareza sobre as concepções que norteiam a 

surdez e os sujeitos surdos, além de conhecer a Língua de Sinais.  

Apesar disso, os movimentos sociais e o reconhecimento do Decreto n.º 5.626/05, 

responsável pelos novos direcionamentos nas políticas de inserção dos sujeitos surdos, 

parecem ter favorecido um avanço significativo na área, pois, a partir de 2007, pela primeira 

vez, as terminologias Deficiente Auditivo e Surdo apareceram nos gráficos estatísticos do 

INEP, considerando-os como sujeitos distintos. Os dados de 2008 já revelaram que, de 11.412 

alunos incluídos, 572 eram denominados surdos, totalizando 5% das matrículas de alunos no 

Ensino Superior (SCHUBERT, 2015).  

Sob esse prisma, é necessário entender o processo de formação e desenvolvimento do 

sujeito surdo em uma relação com o que Marcelo Garcia (2009) referencia como o 

desenvolvimento profissional do docente. O autor destaca o processo como algo complexo 

que é influenciado pela escola e pela universidade, pelas reformas e contextos políticos, e que 

também integra o compromisso pessoal, a disponibilidade para aprender a ensinar, as crenças, 

os valores, o conhecimento sobre as matérias que os docentes ensinam e como as ensinam, as 

experiências passadas, assim como a própria vulnerabilidade profissional. 

Nesse contexto, considerando a relevância que a acessibilidade profissional representa 

para o sujeito surdo, busca-se analisar as falas dos participantes da pesquisa em relação às 

condições de trabalho, no espaço da Universidade e seu protagonismo profissional. 

 

Características metodológicas  



A metodologia escolhida para a realização deste estudo buscou os pressupostos 

teóricos pautados na pesquisa com abordagem qualitativa. Estes temas são balizados a partir 

de perspectivas apontadas por Schubert (2015), Andreis-Witkoski (2012, 2013), Lacerda 

(2009), Quadros (2006, 2008), Filietaz (2006, 2016), bem como na legislação que orienta as 

práticas educativas em contextos de inclusão, como a LDB/96 (BRASIL, 1996),  Decreto 

5626 (BRASIL, 2005) e a Lei Federal Nº. 13.146/15 (BRASIL, 2015). Neste sentido, a 

investigação se pautará por uma práxis com aportes na abordagem sócio-histórica de cunho 

dialético, considerando o resgate da trajetória histórico e cultural sobre a concepção 

educacional direcionada à pessoa surda. A segunda etapa foi estruturada a partir de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com docentes surdos responsáveis pela disciplina de Libras em 

duas instituições Federais de Ensino Superior, sendo a Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR). No processo de organização do 

material para posterior análise, foi elencada a discussão que se voltará para as contribuições 

da Língua de Sinais no desenvolvimento e acessibilidade profissional do professor surdo. 

 
Analisando o desenvolvimento profissional do docente surdo:  suas condições de 

trabalho e o protagonismo profissional 

 

Condições de trabalho 

O ambiente comunicativo e de interação no trabalho é imprescindível para a inserção 

do surdo. É importante destacar a comunidade surda como um grupo social minoritário, que 

carrega em sua história situações de segregação e exclusão social. Assim, ainda hoje a maioria 

dos surdos não alcança o Ensino Superior, fato que difere dos surdos entrevistados neste 

estudo.  

A falta de oportunidades para o desenvolvimento acadêmico pode, em um primeiro 

momento, ser um elemento que oportuniza a segregação de muitos sujeitos surdos que 

trabalham como mão de obra não especializada em empresas de pequeno, médio ou grande 

porte.  

Dessa forma, constata-se que um percentual mínimo consegue seu espaço no mundo 

do trabalho em sua área de formação específica. A Feneis (2010) busca a efetivação do direito 

de inserção dos surdos por meio da Lei Federal n.º 8.213/91, que assegura a inserção das 

pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho. Nessa concepção, a Feneis 

(2010) considera que “O percentual de 5% das vagas em concursos públicos garantindo a 

participação dos portadores de deficiência na busca de colocação profissional tem sido outra 

forma de ver respeitados os direitos trabalhistas dos surdos”. 



No caso dos professores surdos, partícipes deste estudo, a inserção profissional no 

âmbito da Educação Superior pode ser percebida a partir de um movimento intenso no que se 

refere às garantias legais de atuação do surdo nas licenciaturas, o que se concretiza também 

no caso de docentes que atuam no nível da Educação Básica. Contudo, para que esses 

profissionais exerçam um papel fundamental nos processos de desenvolvimento e aceitação 

social dos próprios surdos, é necessário que tenham clareza de que o seu trabalho tem um 

alcance para além da sala de aula. Segundo afirma Sirius, “É muito importante que o 

professor seja licenciado. Ter conhecimento sobre o desenvolvimento psicológico e 

pedagógico da criança, da estrutura gramatical da Libras e ter uma postura correta de 

educador”. 

Nesse panorama, é necessário considerar que somente ser fluentes em Língua de 

Sinais não lhes dará condições de exercer seu trabalho com qualidade, mas é na interação com 

o outro e produzindo novos conhecimentos por meio de pesquisas, de projetos, de ações de 

extensão e de aproximação com a comunidade que efetivamente será possível um 

desenvolvimento melhor do seu trabalho. A esse respeito Behrens; Carpim (2013, p. 116) 

esclarece que “os professores precisam buscar as novas demandas educacionais e sociais, 

concebendo sua prática educativa [...] orientando ao fazer dialógico, inovador onde o ensino 

seja proposto por meio da pesquisa”.  

 A qualidade desse profissional possibilitará também que ele desenvolva estratégias 

para transpor as barreiras de comunicação encontradas na universidade, tanto com os demais 

professores como também durante as aulas com os alunos ouvintes.  

Na fala dos entrevistados 5 e 6, destacam-se as estratégias criadas por elas, como a 

criação de cursos para professores e os recursos visuais usados durantes as aulas com 

ouvintes, a fim de que a Libras seja disseminada em todos os ambientes da universidade. Tal 

qual aponta Behrens; Carpim (2013, p. 115), “Cabe ao professor assumir o compromisso de 

atuar além da dimensão técnica, compondo também em seu trabalho educativo a dimensão 

social, despertando a criatividade e criticidade do aluno [...]”. O educador necessita refletir 

sobre sua prática pedagógica, levando em conta os aspectos sociais e culturais dos sujeitos 

envolvidos. 

 
No meu trabalho na Universidade, ainda existe uma barreira de 

comunicação, embora tenha havido progresso, pois já aprenderam um pouco 

de sinais.  Já fiz projeto para ofertar curso de libras básico para os 

professores a partir de 2015 e isso, com certeza, contribuirá para mudar a 

realidade atual (ENTREVISTADO 5). 

 

Em minhas aulas, na disciplina de Libras, uso muitos recursos visuais, 

atividades com imagens, vídeos e dramatizações. Comunico-me através de e-

mail e da escrita com os alunos ouvintes. No primeiro dia trago intérprete 



comigo para esclarecer regras, o plano de ensino, as avaliações, etc. 

(ENTREVISTADO 6). 

 
A definição de estratégias de ensino, por parte dos professores surdos com o intuito de 

favorecer a aprendizagem da Libras aos seus alunos ouvintes, pode ser destacada como 

elemento indispensável a um profissional qualificado.  Assim, ter conhecimento teórico, 

metodológico e linguístico é condição fundamental para que ocorra o diálogo entre o ensino e 

a aprendizagem, considerando que os estudantes universitários com os quais os professores 

surdos interagem são ouvintes e não possuem, via de regra, um conhecimento prévio da 

Libras. 

Nas memórias do entrevistado 1, constata-se que no ambiente onde atua como docente 

existe uma possibilidade maior de diálogo, pois pode contar com outro docente surdo e com o 

Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais, promovendo a interação e a participação em 

diferentes contextos na universidade e com os demais colegas ouvintes. Oliveira e Santos 

(2007, p. 118) ponderam que “o diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao outro. 

Nem é favor que um faz ao outro. [...] Implica, ao contrário, um respeito aos sujeitos nele 

engajados”. Essa possibilidade de interação dialógica, contribui para seu acesso aos 

conhecimentos científicos e ao conhecimento de mundo. 

Assim relata a entrevistado 1: 

 
Na universidade onde trabalho somos duas professoras de Libras.  Sempre 

conversamos e trocamos ideias sobre as disciplinas. Nas reuniões com os 

professores ou sobre as disciplinas pedagógicas, sempre discutimos sobre 

como melhorar a disciplina, articular com as outras. Todos no departamento 

respeitam minhas colocações. Temos interpretes nas reuniões e isso facilita o 

diálogo (ENTREVISTADO 1). 

 
 

Levando em conta o papel fundamental do professor surdo para a efetiva inserção do 

sujeito surdo e para que este tenha acesso aos bens culturais, às informações, bem como a 

garantia de admissão nos espaços profissionais em todas as esferas da sociedade, é 

fundamental que se tenha a consciência da busca constante de formação e da necessidade de 

conquistar seu espaço no ambiente acadêmico e de trabalho. 

 

Protagonismo profissional 
 

Considerando o pressuposto de que a formação do docente surdo concretiza-se a partir 

de aspectos relacionados a sua compreensão do que é “ser professor”, faz-se necessário 

ponderar algumas características que envolvem a atuação  do profissional docente: o 

desenvolvimento de uma visão crítica sobre perspectivas teóricas, uma postura acadêmico-

científica, o exercício profissional, didático e pedagógico e o domínio dos conteúdos 



pedagógicos — teóricos e práticos — que permitam a construção dos conhecimentos relativos 

aos diferentes níveis de ensino e a atuação consciente e autônoma na busca de uma formação 

continuada e abrangente.  

Uma vez que o saber profissional do professor não pode limitar-se ao mero domínio de 

um conjunto de conhecimentos científicos articulados aos conteúdos curriculares, é preciso 

atentar para o fato de que a construção de seu saber profissional resulta de uma mobilização 

complexa, organizada e coerente de todos esses conhecimentos que se efetivam em torno de 

cada situação educativa concreta, no sentido do alcance do objetivo definidor da ação 

profissional, ou seja, a aprendizagem do aluno (ROLDÃO, 2005). 

Os aspectos apontados anteriormente estão presentes nas falas da Entrevistado 1 e 

entrevistado 4, que assim se reportam a sua prática profissional docente: 

 

O professor surdo terá que dominar a teoria que envolve não só a educação 

dos surdos, mas também a Língua de Sinais.  Ele precisa pesquisar, estudar e 

conhecer o significado dos sinais, contextualizar e é desta forma que ele terá 

confiança e domínio para ensinar os conteúdos.   Deverá conhecer os 

acontecimentos do mundo e no mundo.   Deverá ser capaz de trabalhar com 

diferentes recursos visuais. Antes de ir para a sala de aula deverá planejar, 

organizar o conteúdo a ser ensinado (ENTREVISTADO 1). 

 

Na universidade elaborei um projeto de Libras para conseguir mais materiais 

de recursos visuais. O projeto foi aprovado e no momento estamos 

elaborando vídeos e apostilas. Já temos dois bolsistas.  Fazemos reuniões 

para discutirmos todo o processo. Estou envolvida com diferentes trabalhos e 

tenho um bom relacionamento no meu departamento (ENTREVISTADO 4). 

 

 

A autonomia desses profissionais necessita estar atrelada ao campo de pesquisa, pois 

dessa forma participarão do contexto geral da Instituição de Ensino Superior onde estão 

inseridos e nos demais níveis de ensino. Conforme aponta o entrevistado 2 , “Agora, formada 

como professora poderia auxiliar melhor os professores do ensino regular. Estando em uma 

universidade poderia elaborar mais materiais sobre Libras e disseminá-los”. Portanto, quanto 

maior o envolvimento e a participação em intervenções pedagógicas em diferentes níveis de 

ensino, maior será seu protagonismo. O professor-pesquisador se mantém atualizado, prioriza 

a pesquisa em detrimento do ensino e investiga sua prática docente. É importante considerar 

que as pesquisas relacionadas à área são ainda restritas e, com isso, é indiscutível a relevância 

de novas pesquisas ainda mais sendo desenvolvidas pelos próprios protagonistas da história. 

A esse respeito os entrevistados 1 e 3 afirmam que 

 

O início do trabalho como professor de Libras é bem difícil. Devido a 

inexperiência, dá uma sensação de medo, de vergonha, de insegurança em 

não ser entendido. Com o tempo vamos nos acostumando, interagindo, 



dialogando e superando.  Depois de alguns anos você sabe que precisa 

pesquisar, se inteirar das informações, o que está acontecendo, quais os fatos 

principais que estão sendo discutidos na mídia (ENTREVISTADO 1). 

 

Comecei a lecionar no ano 2000. No começo com muita vergonha, pois as 

plateias eram grandes, mas depois fui percebendo o interesse dos alunos 

ouvintes e isso me encorajou a continuar.  Aprendi que tinha que 

contextualizar e não apenas trabalhar com palavras isoladas e a partir daí fui 

me desenvolvendo. Estudei muito o livro “libras em contexto”, fiz apostilas 

e criei muitos materiais. Com isso fui me acostumando (ENTREVISTADO 

3). 
 

 

A partir dos relatos acima, é possível visualizar a importância da formação de um 

professor quando este é capaz de analisar sua prática e, por meio dessa análise, aprimorar sua 

prática pedagógica, contribuindo para que os alunos não sejam somente receptores de 

informações, de forma mecânica e alienada, mas para que desenvolvam uma consciência mais 

crítica que os leve a questionar e refletir a respeito de suas ações. Esse exercício constante 

encontra ressonância naquilo que Freire (1985) defende de que o indivíduo deve saber sobre a 

sua realidade para só então buscar transformá-la. 

O professor necessita considerar seu papel como professor em suas atividades 

cotidianas e, a partir de então, criar oportunidades para que atinja sua autonomia intelectual. 

Desse modo, em algumas falas acima é possível perceber que os sentimentos de vergonha e 

insegurança foram substituídos pela confiança e autonomia, na medida em que estes 

profissionais foram estudando e pesquisando a respeito de seus papéis como professores de 

Libras.  

Com relação às atividades de pesquisa, as quais são fundamentais nos meios 

acadêmicos, os entrevistado 1 e  2 afirmam: 

 

Atualmente na minha atuação como docente na disciplina de Libras na 

universidade já iniciei um núcleo de pesquisa com o objetivo de elaborar 

materiais, tradução para a libras, de livros específicos sobre educação de 

surdos. É muito importante ter a oferta de livros na versão em libras, pois o 

surdo terá oportunidade de conhecê-lo na Libras e na Língua Portuguesa na 

modalidade escrita (ENTREVISTADO 1). 

 

Na Universidade o grupo de 5 professores surdos trabalham com vários 

projetos de pesquisa. Temos intérpretes que colaboram, fazem correções no 

texto e nos auxiliam. Falamos em língua de sinais e o intérprete transcreve 

para a língua portuguesa escrita. Possuímos nosso espaço e somos livres para 

criar projetos (ENTREVISTADO 3). 
 

 

É importante ressaltar que o professor-pesquisador, ao problematizar, analisar e 

compreender suas práticas, direciona o processo de transformação estabelecendo novas 

possibilidades de ação sobre sua docência, dando visibilidade a concepções que 



contextualizam os debates sobre os surdos e sua educação. Portanto, nas falas acima é 

possível visualizar que esses participantes estão exercendo seus papéis enquanto professores 

pesquisadores.  

Em sua atuação profissional na Educação Superior, o professor surdo poderá 

contribuir de modo significativo para que os acadêmicos ouvintes conheçam a Libras e 

passem a reconhecer a identidade surda, além das lutas dessa comunidade nos distintos 

espaços políticos e sociais. Enquanto docentes comprometidos, estarão inclusive situando 

suas histórias de vida, de lutas e as perspectivas desse grupo social.  

O protagonismo do docente surdo exige que este perceba que existe um mundo fora do 

espaço da universidade, o que é indispensável para que pense e planeje suas práticas, sempre 

atento ao que se passa em contextos extramuros. A esse respeito, a discussão no próximo 

tópico trata da acessibilidade social, quando então o sujeito surdo pode articular sua prática e 

sua interação com a sociedade. 

 

Considerações finais 

Este estudo teve como propósito analisar as contribuições da Língua Brasileira de 

Sinais para o desenvolvimento profissional do docente surdo, em sua atuação no Ensino 

Superior, em duas IES públicas federais localizadas no Estado do Paraná. Para o alcance 

desse objetivo seis docentes surdos que atuam no Ensino Superior, em duas IES federais 

localizadas no Estado do Paraná, foram convidados a contar suas inserções profissionais. 

A temática da desenvolvimento profissional docente trouxe como tópicos de análise 

duas questões essenciais situadas em torno de: 1) Condições de Trabalho: o conhecimento e 

uso da Libras, por parte dos surdos, é fundamental para que estes atuem em seu cenário 

profissional com qualidade, porém, urge que as instituições ampliem as formas de interação 

com eles, com ajustes técnicos, com recursos humanos e materiais que os integrem no 

contexto do trabalho; e 2) Protagonismo Profissional: a autonomia dos docentes surdos, no 

meio universitário, exige o maior envolvimento possível e intervenções pedagógicas 

inovadoras em diferentes situações que articulam o ensino, a pesquisa e a extensão.  

O protagonismo profissional do docente surdo participante deste estudo se explicita a 

partir do tripé que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão, como prática indissociável ao 

contexto da universidade. A prática da pesquisa dá base às intervenções no ensino, e a 

extensão pode ser compreendida, portanto, como condição de alcance social do protagonismo, 

no qual o professor, por meio de projetos e de ações concretas, poderá difundir a Libras e as 

práticas dos sujeitos surdos. Contudo, todas essas possibilidades de ação do professor surdo 

em seu espaço de atuação acadêmica precisam ser balizadas em um processo de construção 



dialógica ou, então, como bem define Freire (1980), pode-se correr o risco de se trabalhar 

com uma interpretação ingênua da realidade, notadamente projetada em instrumentos de 

dominação.  

Dessa forma, faz-se necessário ofertar cursos de formação do magistério, por exemplo, 

o curso de licenciatura em Letras Libras, e aumentar a quantidade de profissionais e escolas 

para atuar na educação bilíngue, possibilitando à criança surda acesso à Língua de Sinais na 

mais tenra idade. 

Sugere-se a realização de mais estudos de modo que outras realidades nacionais 

também possam ser vislumbradas tanto nos âmbitos público quanto privado, já que ainda há 

inúmeros equívocos no que diz respeito ao entendimento acerca da educação bilíngue. 
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