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Resumo 
Na presente comunicação faremos breves considerações sobre as mudanças ocorridas 
nos cursos de formação de professores em nível superior no Brasil, após o 
reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais – Libras como língua de comunicação e 
instrução das pessoas surdas brasileiras. 
 

Introducción 
Ao discutir a temática da Língua Brasileira de Sinais – Libras na formação de 

professores, bem como a formação de professores de Libras, é necessário retomar, 

resumidamente, a trajetória da educação dos surdos para o melhor entendimento dos 

fatos atuais, partindo do pressuposto de que somos hoje fruto de uma longa história. A 

história das pessoas surdas não é diferente das demais pessoas com deficiência, sendo 

que eles passaram pelas mesmas situações de eliminação, exclusão e segregação antes 

de receberem oportunidade de demonstrarem suas capacidades intelectuais, o que 

começou a acontecer somente a partir do século XVI.  

Na Grécia Antiga temos uma sociedade dividida em polis (cidades-estados) e as que 

mais se destacaram foram Atenas e Esparta. Em Atenas, a educação era voltada para a 

formação integral do indivíduo tendo a filosofia um espaço importante ao lado do 

preparo físico, psicológico e cultural. Nesse contexto, a fala era diretamente ligada ao 

pensamento, sendo considerada a expressão dele, que por sua vez determinava a 

humanidade do ser. A pessoa com surdez que, por esse motivo, não desenvolvia a fala 

era considerada não humana e tinham seus direitos de cidadãos desconsiderados. Para 

ilustrar essa afirmação Honora et al. (2008, p. 19) ressalta que “até o século XII, os 

surdos eram privados até mesmo de se casarem”. Com o advento do Cristianismo, os 

homens passaram a ser vistos como seres criados a imagem e semelhança de Deus e 

tinham nos sacramentos a libertação de seus pecados e a conquista da vida eterna. 

Aos surdos, como a outras pessoas com deficiência, se atribuía a presença de forças 

ocultas demandando o exorcismo. Além disso, “o status sub-humano dos mudos era 

parte do código mosaico e foi reforçado pela exaltação bíblica da voz e do ouvido 

como único e verdadeiro modo como o homem e Deus podiam falar” (Sacks, 2002, p. 

28) tornando o ensino da fala objetivo primordial. Esse cenário começa a ser 

modificado quando a presença de surdos entre famílias nobres aumenta por razão de 

casamentos consanguíneos, que ocorrem no intuito de evitar a divisão dos bens 

familiares. Como a política da época previa que os deficientes não poderiam gerir seus 
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bens, a Igreja passa a se preocupar com o assunto e dá o primeiro passo para ensiná-

los e garantir também o auxílio que recebia de suas famílias.  

Embora hajam registros anteriores de educação de surdos, traz-se a experiência de 

Charles Michel de L’Epée,  abade francês, que inicia a educação de surdos na França, 

por volta de 1750, sem distinção de nobres ou plebeus. 

Ao conhecer duas irmãs surdas desperta para a língua de sinais e a utiliza em sua 

metodologia educativa “associando sinais a figuras e palavras escritas, o abade 

ensinou-os a ler; e com isso, de um golpe, deu-lhes o acesso ao conhecimento e à 

cultura do mundo” (Sacks, 2002, p. 30). Seu método foi chamado de Sinais Metódicos, 

pois utilizava os sinais vindos da comunidade dos surdos na estrutura da língua 

francesa, sendo que desconhecia a riqueza e complexidade linguística da Língua de 

Sinais (LS). No Brasil, a educação de surdos teve início em 1857 com a abertura do 

Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, atual Instituto Nacional de Educação Surdos – 

INES, por iniciativa de D. Pedro II que trouxe da França Ernest Huet, discípulo surdo do 

abade Charles Michel de L’Epée, seguindo a abordagem gestualista francesa e dando 

origem à Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

 

Marco teórico 
A Libras na formação de professores 
A Língua de Sinais, no caso do Brasil a Libras, é uma língua de modalidade distinta das 

línguas orais “são línguas espaço-visuais, ou seja, a realização dessas línguas não é 

estabelecida através dos canais oral-auditivos, mas através da visão e da utilização do 

espaço” (QUADROS, 1997, 39 p. 46). Além disso, apresenta uma estrutura gramatical 

própria. Porém, tanto a criança surda como a ouvinte, tem capacidade de aprender a 

língua de sinais. É muito importante para o desenvolvimento de uma criança surda a 

intervenção precoce, ou seja, nos primeiros anos de sua vida, para que ela adquira e 

desenvolva uma linguagem e, receba estimulação para o seu desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, social e físico. Atualmente, a língua de sinais ganhou espaço de 

discussão dentro das escolas que têm alunos surdos incluídos, e consequentemente 

nos cursos de formação de professores, com a aprovação da Lei n.º 10.436/02, que 

dispõe sobre a língua de sinais como meio oficial de comunicação e instrução, e com a 

promulgação do Decreto n.º 5.626/05, que regulamenta essa Lei, os surdos brasileiros 

têm assegurado o direito legal de usar a língua de sinais a partir de uma política 

linguística que proporcione a sua inclusão social. Entre as ações a serem 

implementadas a partir do citado decreto destacamos a determinação da inclusão da 

Libras como uma disciplina curricular nos cursos de licenciaturas/formação de 

professores. O documento não regulamenta o número de horas que a disciplina deve 

ter para suprir as necessidades na formação dos professores, porém determina que os 

docentes dos anos iniciais do ensino fundamental devem poder se comunicar 

diretamente com seus alunos. Os professores dos anos finais do ensino fundamental e 

médio devem conhecer as especificidades das pessoas surdas e da sua cultura. Dessa 

forma, cada instituição de ensino superior tem autonomia para gerir o número de 

horas-aula da disciplina, bem como sua ementa. Nesse sentido, Quadros e Paterno 

(2006, p.24) observam: [...] Os professores que tiverem tido a disciplina de língua de 
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sinais na graduação possivelmente não serão fluentes na LIBRAS para ministrar aula 

diretamente nessa língua, mas já terão desconstruído alguns dos mitos sobre os surdos 

e sua língua. 

Isto terá impacto na sala de aula quando estiver diante do aluno surdo, sendo que as 

questões linguísticas sempre ocuparam lugar de destaque no processo educacional dos 

alunos surdos. Eles necessitam de metodologias de ensino diferenciadas, que 

privilegiem o canal visual e possibilitem a compreensão e apreensão dos conteúdos 

ensinados pelos professores, questões debatidas também durante a disciplina de 

Libras na formação de professores. 

A formação de professores de Libras 
Com a inclusão da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação 

de professores, a partir do Decreto 5626/2005, surge a necessidade de profissionais 

docentes dessa língua.  Para tanto, assim expressa o decreto supra citado, em seu 

artigo 4º: 

A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, 

no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível superior, em curso 

de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua 

Portuguesa como segunda língua. 
 

Porém, como a inclusão da disciplina de Libras nas escolas e nos cursos de formação 

de professores, deveria fazer parte dos currículos, sem ainda não haver um curso 

específico de Letras/Libras, o mesmo Decreto traz uma alternativa provisória, em seu 

artigo 7º: 

Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso não haja docente com 

título de pós-graduação ou de graduação em Libras para o ensino dessa disciplina em 

cursos de educação superior, ela poderá ser ministrada por profissionais que 

apresentem pelo menos um dos seguintes perfis: I - professor de Libras, usuário dessa 

língua com curso de pós-graduação ou com formação superior e certificado de 

proficiência em Libras, obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da 

Educação; II - instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e 

com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo 

Ministério da Educação; III - professor ouvinte bilíngüe: Libras - Língua Portuguesa, com 

pós-graduação ou formação superior e com certificado obtido por meio de exame de 

proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação. § 1o  Nos casos previstos 

nos incisos I e II, as pessoas surdas terão prioridade para ministrar a disciplina de Libras. 
 

Dessa forma, a avaliação da proficiência em Libras será finalizada em 2016, conforme 

determinação legal já citada. Para que isso seja possível, o Brasil vem investindo na 

formação de professores de Libras em nível superior através da abertura de cursos de 

Licenciatura em Letras/Libras em todos os estados brasileiros. 

 

Metodología 
O trabalho aqui apresentado é uma investigação qualitativa com a qual se trabalhou 

com pesquisa bibliográfica sobre a temática proposta. Para a análise dos materiais ora 

apresentados trabalhou-se sobre os pressupostos da hermenêutica luz dos estudos de 
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Gadamer (1997, 2002). Nesse sentido, é preciso retomar que compreender uma 

narrativa é sempre ato parcial uma vez que os  sentidos  explícitos  nas  mesmas  

provêm  dos  sentidos  atribuídos  pelo  leitor, sentidos esses também ligados aos 

lugares de análise que se estabelece. Uma vez que para Gadamer (2002, p. 155):  

[...]  toda  compreensão  é  no  fundo  compreender  a  si  mesmo, mas  não  no sentido  

de  uma  posse  de  si  mesmo  que  se  alcance  de  antemão  e definitivamente.  A  

autocompreensão  realiza-se  sempre  quando  se compreende alguma coisa e não tem o 

caráter de uma livre auto-realização. O si-mesmo que nós mesmos somos não possui a si 

mesmo. Poderíamos dizer, antes, que ele acontece 

 

Resultados 
Após treze anos da oficialização da Língua Brasileira de Sinais – Libras o Brasil dedica-se 

a formação de professores dessa língua para que ela faça parte de todos os cursos de 

formação de professores, como disciplina obrigatória, em todo o território nacional, 

primando pela qualificação desses profissionais, bem como dos futuros professores 

que tenham alunos surdos em suas turmas. 

 

Conclusiones 
As pesquisas sobre a língua de sinais, sua importância para o desenvolvimento das 

pessoas surdas, a existência de uma cultura e de uma identidade diferente desses 

sujeitos tem levado a significativas mudanças na proposta educacional para a 

comunidade surda. Após o reconhecimento da Libras como língua de comunicação e 

instrução das pessoas surdas, passou a se pensar na formação dos professores que 

atuam e atuarão com elas. Assim, a inclusão da disciplina de Libras nos cursos de 

formação de professores, bem como a abertura de cursos de formação de professores 

de Libras, traz mudanças importantes ao cenário formativo. Embora não haja 

regulamentação sobre o número de horas a serem destinadas ao ensino dessa língua.  

Essa questão é foco de algumas pesquisas e movimentos para que se tenha uma 

formação mais consistente dos professores que venham a trabalhar com alunos 

surdos. Além disso, no Brasil, de modo geral, se percebe a necessidade de formar com 

qualidade mais professores de Libras. 
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