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O trabalho docente na contemporaneidade: a educação de surdos como desafio 

 

O presente texto tem por finalidade discutir algumas das questões suscitadas a 

partir dos resultados da pesquisa intitulada “Os desafios da profissão docente na 

contemporaneidade e suas implicações em projetos de formação inicial”, que está sendo 

desenvolvida, desde abril de 2008, no âmbito da educação de surdos.  

Instigada por uma literatura que denuncia a exclusão escolar das crianças com 

deficiência e a falta de preparo dos professores para lidar com suas necessidades 

educativas, a pesquisa objetivou refletir sobre o trabalho docente, analisando as 

demandas que se originam do exercício dessa profissão, em espaços de educação de 

surdos, e suas implicações para os currículos de formação inicial de professores. 

No que diz respeito à escolarização de crianças com deficiências, a literatura tem 

apontado que a exclusão tem se abatido de forma decisiva sobre elas, 

independentemente de estarem inseridas no ensino especial ou no ensino regular. 

Pesquisas têm demonstrado que, por um lado, a educação especial “tem excluído, 

sistematicamente, grande parcela de seu alunado sob a alegação de que esta, por suas 

características, não possui condições para receber o mesmo nível de escolarização que 

as crianças que não apresentam deficiência” (BUENO, 2001, p. 4) e, por outro lado, a 

simples inserção de alunos com necessidades educativas especiais nas escolas regulares, 

sem qualquer tipo de apoio ou assistência aos profissionais que ali atuam, tem 

redundado no fracasso escolar dessas crianças.  

No âmbito da escolarização de surdos, observamos que, introduzida no Brasil na 

década de 1990, a educação bilíngüe vem se desenvolvendo de forma incipiente, a partir 

da introdução de intérpretes de LIBRAS nas salas de aula, o que, nem sempre tem 

garantido aos estudantes surdos o acesso ao conhecimento. (PEDREIRA, 2008).  

A literatura tem apontado ainda a falta de uma política de formação de 

professores especializados, quer para a atuação no ensino regular, quer para o ensino 

especial. Se, por um lado, sabemos que grande parte dos professores do ensino regular 

não possui preparo mínimo para trabalhar com crianças que apresentam necessidades 

educativas especiais, por outro lado, observamos que a formação dos professores para o 



 

ensino especial está centralizada, quase que exclusivamente, nas dificuldades 

específicas do alunado a que atende, sem uma compreensão aprofundada do processo 

pedagógico de forma ampla e abrangente (BUENO, 2001). 

Partindo dessas denúncias e considerando a complexidade do trabalho docente, 

em especial no âmbito da educação de crianças que apresentam necessidades educativas 

especiais, nossa intenção, nessa pesquisa, foi estudar a profissão docente, no contexto 

do momento histórico em que vivemos e da especificidade do trabalho com surdos, 

buscando compreender os desafios da prática e suas implicações para os currículos de 

formação inicial de professores, bem como suas necessidades de formação continuada.  

Do ponto de vista das ferramentas de trabalho, foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas com 16 professores, que atuam na educação de surdos, sendo onze 

professoras de uma instituição que desenvolve seu trabalho na perspectiva da educação 

especializada e cinco professores de outra instituição da rede regular de ensino, que 

atuam na perspectiva da educação inclusiva1. 

Embora ambas as escolas apresentem algumas divergências quanto às 

perspectivas pedagógicas e às formas de organização institucional, pudemos notar, no 

conjunto dos depoimentos, algumas frustrações, anseios e concepções que podem nos 

dar pistas para o entendimento dos desafios contemporâneos da docência, no âmbito da 

educação de surdos. 

Assim, o presente texto, que representa um recorte do trabalho de pesquisa, tem 

por finalidade discutir as concepções e os sentimentos desse grupo de professores diante 

do trabalho que realizam, os fatores do contexto escolar a eles relacionados e as 

necessidades profissionais para a atuação nesse campo. Nessa direção, apresentaremos, 

inicialmente, uma breve caracterização de cada uma das instituições pesquisadas, assim 

como de seus docentes. Num segundo momento, abordaremos a questão da 

complexidade do trabalho docente nos dias de hoje, a partir das análises realizadas, 

principalmente por Fanfani (2007), Tedesco e Fanfani (2004) e Tardif e Lessard (2005), 

buscando, nas realidades pesquisadas, indícios dos fatores que determinam essa 

complexidade. Em seguida, apresentaremos um recorte do trabalho de campo, 

enfocando a forma como os professores entrevistados percebem o trabalho que 

realizam, seus principais desafios e suas necessidades. Finalmente, o texto tece algumas 

                                                 
1 Cabe destacar que as onze professoras da escola especial entrevistadas correspondem a todas as 
professoras efetivas que atuavam no primeiro segmento do ensino fundamental dessa escola. Na escola 
regular, uma das professoras tinha dupla jornada de trabalho, o que significa que as entrevistas foram 
realizadas com os professores de seis dentre as sete turmas bilíngues da escola.  



 

considerações sobre o trabalho realizado e propõe uma reflexão sobre as condições 

necessárias ao trabalho docente na escolarização de surdos. 

 

1. Os sujeitos da pesquisa: 

Considerando os pressupostos apontados pela literatura e a extrema 

diversificação do magistério nesse campo, optamos por trabalhar com professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental que atuavam na educação de surdos em diferentes 

perspectivas: especial e inclusiva. Assim, a escolha do campo de pesquisa recaiu sobre 

professores de uma escola especial da rede federal e de uma escola inclusiva de uma 

rede municipal, ambas no Estado do Rio de Janeiro. A escolha dessas escolas se deu em 

virtude do reconhecimento social dos trabalhos que desenvolvem, no âmbito da 

educação de surdos.  

A escola especial, que chamaremos de X, atende a crianças surdas desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio. Na época do trabalho de campo, o Setor do 

Ensino Fundamental (anos iniciais) atendia a 107 alunos, distribuídos do primeiro ao 5º 

ano de escolaridade e organizados em turmas de, no máximo, 10 estudantes. O setor 

contava com um total de 14 professoras, sendo duas delas responsáveis pela “Oficina de 

Matemática”, onde eram desenvolvidas atividades regulares com as crianças e 

professoras, com o objetivo (entre outros) de “capacitar” as professores regentes, para o 

ensino dos conceitos desse campo disciplinar. Dessas professoras, onze são estatutárias, 

seguindo o regime de trabalho de 40 h DE. Elas atuam como regentes de turma em um 

dos turnos e têm a garantia de uma carga horária para estudos e reuniões semanais. 

Também trabalhavam no setor, uma coordenadora administrativa e uma professora 

orientadora. A escola conta ainda com assistentes educacionais surdos que fazem a 

mediação pedagógica entre professor ouvinte e aluno surdo, garantindo às crianças uma 

interlocução pedagógica com nativos de sua própria língua. 

A escola inclusiva, que chamaremos de Y, atende a crianças com e sem 

necessidades educativas especiais, da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. O currículo se organiza em quatro ciclos. O 1° ciclo é composto pelos três 

primeiros anos de escolaridade e é conhecido como ciclo alfabetizador. O 2° ciclo é 

composto por dois anos de escolaridade. Estes dois ciclos compõem a primeira etapa do 

Ensino Fundamental, que foi o foco da pesquisa.  

Num universo de 950 alunos (dados de 2009), 120 deles apresentam algum tipo 

de deficiência, sendo 60 surdos, matriculados em 3 turmas no 1° ciclo e 4 turmas no 2° 

ciclo. Como na escola especial, todas as turmas de surdos têm, no máximo, 10 alunos. 



 

Cabe destacar que nos dois primeiros ciclos do ensino Fundamental, as crianças surdas 

são enturmadas em grupos exclusivamente de surdos, num trabalho de inclusão prévia. 

Apenas nos dois últimos ciclos eles serão incluídos em turmas regulares. Isso se 

justifica pelo fato de, nesse primeiro momento de suas escolarizações, os alunos 

precisarem fortalecer a LIBRAS, como primeira língua (L1) e se apropriarem do 

português escrito como segunda língua (L2). Para isso, a escola conta com professores 

ouvintes com proficiência em LIBRAS e agentes educacionais bilíngues surdos, que 

atuam como modelo de adulto surdo, na mediação pedagógica e como instrutores de 

LIBRAS para as crianças ouvintes da escola. Existe ainda a atuação de intérpretes nas 

aulas de Educação Física e Artes, preparando as crianças para o convívio com esses 

profissionais, visto que nos 3° e 4° ciclos elas estarão incluídas em turmas regulares, 

com o apoio de intérpretes.  A escola conta ainda com a sala de recursos, que tem por 

objetivo auxiliar nas dificuldades e nas potencialidades inerentes a cada caso.  

Vale destacar ainda que, nessa primeira etapa da escolarização, as crianças 

participam junto com as crianças ouvintes de todas as atividades escolares que ocorrem 

fora da sala de aula, como destacou a professora Rose2: 

A proposta da escola, da inclusão, tá sendo boa porque eles [os alunos 
surdos] têm a oportunidade de conviver com os ouvintes... e não 
crescem isolados. E nas atividades fora, extraclasse, fora da sala de 
aula... eles interagem com outras crianças e têm esse contato direto, 
seja nas gincanas, seja nas festas, em outras atividades. E essa 
proposta, acho que seja legal porque pode ajudar até na convivência 
social e tanto dos ouvintes também porque vão ter contato com os 
surdos e tem curso pra aprender LIBRAS. 
 

No que se refere às professoras da escola especial, cabe destacar que se trata de 

um grupo exclusivamente feminino, com idades que variam de 39 a 50 anos. São 

professoras com uma longa trajetória profissional, possuindo de 18 a 33 anos de atuação 

no magistério. Todas cursaram o Normal e têm formação de nível superior, embora nem 

sempre no magistério (duas delas são formadas em Terapia Ocupacional, uma, em 

Psicologia e uma em Fonoaudiologia). Cinco das onze professoras entrevistadas 

possuem cursos de pós-graduação.  

Quanto ao domínio da LIBRAS, verificamos que, em geral, elas não tinham o 

conhecimento da língua ao iniciarem o trabalho na instituição. Contudo, algumas delas 

procuraram fizer o curso e as outras afirmam que, mesmo não o tendo feito, foram 

aprendendo com seus próprios alunos. Embora consigam se comunicar 

satisfatoriamente com as crianças, a maioria não se considera bilíngue.  

                                                 
2 Todos os nomes apresentado no corpo desse trabalho são fictícios para preservar a identidade dos 
depoentes. 



 

Na escola inclusiva foram entrevistados um professor e quatro professoras, todos 

regentes de turmas bilíngues, com idades entre 24 e 28 anos. O tempo no magistério 

varia de 6 a 18 anos, sendo que, na maior parte ou totalidade desse tempo, essa atuação 

se deu na educação de crianças com deficiências. Todos fizeram o Curso Normal e a 

graduação voltada para o magistério (Pedagogia ou Letras). Todos também possuem 

cursos de pós-graduação. Diferentemente da escola especial, todos os professores 

fizeram o curso de LIBRAS e se consideraram bilíngues.  

Quanto às opções pedagógicas, ambas as escolas explicitam, em seus projetos 

educativos, que a opção é pela perspectiva bilíngüe. Contudo, como veremos adiante, 

existem diferenças quanto à adesão dos professores a essa perspectiva e à avaliação que 

tecem sobre o trabalho que realizam. 

Tomamos aqui como conceito de educação bilíngue na escolarização de surdos, 

o que nos aponta Freire (1998, apud PEDREIRA,2006, p. 5): 

O bilingüismo para surdos/as, desenvolvidos a partir da década de 80, 
em decorrência das pesquisas sobre as Línguas de Sinais e as 
comunidades surdas, considera que a Língua de Sinais é a primeira 
língua do surdo/a e a segunda língua é a língua majoritária da 
comunidade em que está inserido/a. Neste caso, a Língua Portuguesa 
passa a ser vista como uma segunda língua, como uma língua 
instrumental cujo ensino objetiva desenvolver no/a aprendiz habilidades 
de leitura e de escrita. 
 

Apesar dessa ser a opção pedagógica assumida pela escola especial, não 

verificamos aí, uma forte adesão do seu corpo docente. Algumas professoras, advindas 

de outras experiências na educação de surdos (oralista e da comunicação total), 

avaliaram negativamente os resultados na aprendizagem e destacaram as incertezas da 

perspectiva bilíngüe.  

Ah, eu não sei! Ainda acredito que... não sei... Essas propostas como 
estão hoje... Tá meio difícil de entender (...) Vejo que antigamente os 
surdos tinham mais... como vou dizer? Eles aprendiam. Acho que hoje 
essa metodologia nova é muito difícil. Eles não conseguem aprender, 
eles não conseguem ler. Coisa que antigamente...(Kátia) 
 

Diferentemente, no caso da escola regular, observamos uma total adesão a essa 

perspectiva pedagógica, não tendo sido mencionada nenhuma outra possibilidade para o 

ensino dos surdos. Trata-se de um grupo de docentes que acredita que a educação 

bilíngüe é a melhor possibilidade de educação para os surdos, embora encontre muitas 

dificuldades, por essa corrente lingüístico-pedagógica ser relativamente nova. É 

possível compreender que isso se deve, sobretudo, ao fato de todos terem um tempo 

menor na profissão, especialmente, na escolarização de surdos e estarem bastante 



 

envolvidos com a experiência da escola, que é relativamente nova – a primeira turma de 

crianças surdas estava em seu quinto ano de escolarização. 

Considerando que essa breve caracterização das instituições e dos profissionais 

que fizeram parte da pesquisa possa nos ajudar a compreender melhor a forma como 

eles vivem sua prática, nos voltamos a seguir para uma reflexão sobre a complexidade 

do trabalho docente em suas especificidades no âmbito da educação de surdos. 

 

2. O trabalho docente: refletindo sobre alguns determinantes na 

contemporaneidade 

Segundo diferentes estudos (TEDESCO e FANFANI, 2004, TARDIF e 

LESSARD, 2005, DUBET, 2002, FANFANI, 2007), o trabalho docente se caracteriza 

nos dias atuais como um trabalho de grande complexidade em virtude, tanto das novas 

demandas sociais que se apresentam, como de sua própria natureza interativa.  

No que se refere aos desafios postos pelas transformações sociais, esses estudos 

têm demonstrado o impacto dos meios de informação e comunicação, das novas 

configurações familiares, da incorporação da mulher ao mercado de trabalho, das 

mudanças nos modelos de autoridade, da banalização da violência, das tensões entre 

diferença e igualdade e conseqüente debate acerca da inclusão social, no cotidiano das 

instituições educativas e no trabalho docente. Nessa direção, Tedesco e Fanfani (2004, 

p. 70) assinalam que “esses processos produziram mudanças profundas no sistema de 

instituições responsáveis pela socialização infantil e juvenil”, entre as quais se encontra 

a escola, que está submetida a um novo conjunto de demandas sociais.  

Uma dessas demandas se refere à transferência de atribuições que antes eram da 

família para a escola e os professores. “Em alguns casos, chega-se a pedir à escola o que 

as famílias já não estão em condições de dar: contenção afetiva, orientação ético-moral, 

orientação vocacional...” (TEDESCO e FANFANI, 2004, p. 70). Em geral, também a 

sociedade tende a esperar mais do que a escola é capaz de produzir. “A conseqüência 

desta relação é a decepção e o desencanto social em relação à escola e uma profunda 

sensação de mal estar no corpo docente que percebe não poder estar à altura das 

circunstancias” (FANFANI, 2007, p. 2). 

No âmbito da educação especial, essa expectativa é ampliada, visto que, segundo 

os professores entrevistados, as famílias esperam que a escola “desenvolva” seus filhos, 

segundo um ideal almejado desde a sua concepção. Contudo, essas famílias, em geral, 

não se sentem igualmente responsáveis ou capazes de promover o desenvolvimento que 

desejam, sobretudo pelas dificuldades de comunicação entre os pais ouvintes e as 



 

crianças surdas. É o que nos mostra o relato de Angélica, que trabalha na escola 

especial: 

As mães muitas vezes chegam aqui e falam assim: “mas professora, 
quantos não estão alfabetizados? Professora, a minha criança não 
sabe nada”. Sua filha não sabe nada? Teve uma mãe aqui comigo, 
ela veio pra reunião, cara fechada, e: “eu sei que minha filha não 
sabe nada, já sei que ela vai perder o ano”. (...) E eu converso muito 
com eles - os pais - nesse sentido: vocês precisam acreditar no filho 
de vocês, nesse momento que nós estamos agora. Esse momento, 
ele tá dando muitas chances pra essas crianças ditas diferentes. 
 

Segundo os professores que fizeram parte da investigação, frequentemente, os 

pais chegam à escola impregnados de concepções que desacreditam no potencial 

cognitivo dos surdos, de modo que tendem a não investir numa escolarização voltada 

para os níveis mais elevados. Buscam para seus filhos uma educação baseada na 

funcionalidade, ou seja, que proporcione a eles a garantia de poderem desempenhar as 

tarefas simples do cotidiano e exercerem profissões que não exigem um nível de 

escolaridade mais elevado, deixando-os à margem de uma participação mais efetiva na 

vida social.  

Por outro lado, em que pese essa falta de aposta nas possibilidades de 

aprendizagem das crianças, as professoras da escola X destacaram que muitas famílias 

oriundas de outros municípios do Rio de Janeiro e de baixo poder aquisitivo, são 

impulsionadas a levarem seus filhos a essa escola especializada pelo desejo de que estes 

tenham um futuro melhor. O que se observa é que a crença na escola como meio de 

inserção social qualificada resiste em meio às crises emergentes, tanto no âmbito 

político, econômico e social e ainda fazem com que os pais depositem toda sua fé e 

confiança de um futuro melhor na escola (OLIVEIRA, 2007). 

Ainda segundo Fanfani (2007), outro aspecto fundamental para a organização do 

trabalho docente diz respeito à forma como os estudantes das novas gerações têm se 

relacionado com os estudos. Referindo-se a esse “novo aluno”, Dubet (1998, p. 30) 

assinala que se trata de um “ator confrontado com uma grande diversidade de 

orientações, isto é, com certos antagonismos, e que é obrigado a construir por si mesmo 

o sentido da experiência. Como dizem os alunos, a grande dificuldade é se ‘motivar’, 

conseguir dar sentido aos estudos”. Assim, impõe-se aos “novos professores” a 

exigência de que, além das competências e habilidades que tradicionalmente davam 

conta dos processos de aprendizagem, sejam eles mesmos “experts na cultura das novas 

gerações na medida em que a transmissão da cultura escolar (o currículo) deverá levar 

em conta não só as etapas biopsicológicas do desenvolvimento infantil, mas também as 



 

diversas culturas e relações com a cultura que caracteriza os destinatários da ação 

pedagógica” (TEDESCO e FANFANI, 2004, p.84).   

Aqui também, há de se concluir que se essa é a realidade para crianças e jovens 

ouvintes que, de alguma forma, compartilham elementos culturais, tais como a língua, 

com as gerações mais velhas, a situação muito se agrava quando, além de pertencerem 

às gerações distintas, esses educandos utilizam uma outra língua para se comunicarem. 

Segundo os professores entrevistados, essas crianças chegam à escola, na maioria das 

vezes, sem terem construído língua alguma. Não utilizam a LIBRAS, porque as famílias 

não a conhecem, nem se comunicam em Língua Portuguesa. O que se contata, a partir 

dos relatos dos professores, é que essas crianças e jovens surdos, percebem a escola 

como um lugar onde podem conversar, em virtude da existência de outros surdos e de 

adultos bilíngues, mais do que um lugar onde podem aprender, cabendo a esses 

professores a difícil tarefa de dar sentido ao estudo, sobretudo o da Língua Portuguesa.  

Para Tardif e Lessard (2005), a complexidade da profissão docente se origina 

também da própria natureza desse trabalho, sobretudo, de sua condição relacional. 

Nesse tipo de trabalho, o trabalhador tem como objeto um outro ser humano, o que 

implica fortes mediações lingüísticas e simbólicas entre os envolvidos no processo. 

“Ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para seres humanos” 

(TARDIF e LESSARD, 2005, p. 31). O magistério exige dos professores uma 

competência reflexiva de alto nível e a capacidade profissional para gerir a contingência 

das interações humanas na medida em que vão se realizando (TARDIF e LESSARD, 

2005), o que remete para o envolvimento, não só, de suas competências profissionais, 

mas, também, de suas características pessoais. 

Analisando algumas propostas de profissionalização docente que, segundo o 

autor, muitas vezes são a transferência dos modelos de organização e gestão do 

capitalismo pós-fordista para o campo da educação, Fanfani (2007, p. 345) assinala que 

o trabalho dos docentes está cada vez mais “concreto” e explica: 

Qualquer trabalho é mais “concreto” (no sentido marxista clássico do 
termo) quando aquele que o executa usa, não só suas competências 
genéricas (determinados procedimentos técnicos), mas suas próprias 
qualidades pessoais, tais como o interesse, o entusiasmo, a paciência, o 
desejo, suas convicções, a criatividade e outras qualidades de sua 
personalidade que não estão codificadas, nem padronizadas, nem se podem 
aprender mediante “cursos” ou treinamentos formais (tradução livre). 
 

           Verificou-se, nas entrevistas, que essa perspectiva esteve incorporada ao discurso 

dos professores, na medida em que a totalidade dos professores considerou que o maior 

desafio era exatamente essa mediação lingüística, que caracteriza o trabalho sobre o 



 

outro e que, em sua maioria, eles se referiam às suas características pessoais como 

fatores que os ajudam no exercício da docência:  

Mas a minha turma da tarde está comigo há quatro anos. E quer dizer 
e nesses quatro anos, nossa... o meu primeiro passo foi de conquistar 
e ser conquistado... Nós nos conquistamos e a partir daí nós 
começamos a trabalhar um com o outro. Então, nós temos uma 
excelente relação com os alunos, com os pais, com os tios, com toda 
família. (...) Então as nossas relações são muito fortes... (Paula – 
escola Y) 
 

De fato, muitos professores, ao pensarem suas práticas, remeteram-se para além 

do compromisso profissional, trazendo para si todas as responsabilidades com a vida de 

seus alunos e não só com o processo de escolarização. É o que se vê, por exemplo, no 

depoimento de Érica, que trabalha na escola regular: 

Já cheguei a um ponto de perguntar, “O que eu faço com essa criança, 
que é a minha responsabilidade?”. Porque quando você assume uma 
criança, é uma responsabilidade, tanto para mim, pessoal - que eu 
tenho isso muito forte comigo - quanto profissional. 
 

De fato, estudos têm mostrado que em todos os trabalhos que se realizam de 

pessoa a pessoa se exige o domínio de certas competências técnicas instrumentais, às 

quais se acrescenta “um plus ético de compromisso, respeito e cuidado pelo outro, nesse 

caso, a criança, adolescente ou aluno com quem trabalha o docente” (FANFANI, 2007, 

p. 349). Para o autor, esses componentes “não racionais” são necessários na definição da 

excelência do trabalho docente e devem ser desenvolvidos e fortalecidos na formação e 

pelos coletivos docentes, devendo assim ser incorporados na definição de uma nova 

profissionalidade docente. 

 

3. O trabalho docente em espaços de educação de surdos: vivendo os desafios e 

buscando alternativas 

Partindo dessas reflexões trazidas pela literatura, coube-nos compreender como 

os professores interpretam suas práticas e as de suas escolas, num contexto que, além 

dos desafios comuns à profissão, somam-se aqueles que se referem às especificidades 

do trabalho com surdos.  

A surdez é concebida como uma diferença lingüística e cultural, que todos os 

professores entrevistados (de ambas as instituições) tentam desvelar no contato diário, 

através da troca de saberes e experiências. 

Ao analisarmos as narrativas dos professores entrevistados, percebemos que as 

maiores dificuldades pedagógicas encontradas na educação de surdos, dizem respeito à 

comunicação e, mais especificamente, à construção de uma ou mais línguas – a 



 

LIBRAS como primeira língua (L1) e a Língua Portuguesa escrita como segunda língua 

(L2), por parte dos alunos surdos.    

Segundo as professoras da escola especial, alguns fatores contribuem para 

agravar essa situação: o pouco domínio da língua de sinais pelos alunos, a falta de 

colaboração das famílias e a falta de organização pedagógica.  

Os professores da escola inclusiva também destacaram o ensino da Língua 

Portuguesa, como um dos maiores desafios ao trabalho docente, principalmente no que 

se refere à necessidade constante de despertar o interesse das crianças pela leitura. 

Segundo os professores, a falta de um trabalho coletivo, a ausência de materiais 

didáticos adequados e, sobretudo, a falta de diálogo entre as crianças e suas famílias são 

fatores determinantes para o agravamento do problema. 

Eles têm, na maioria das vezes, um déficit cognitivo, porque ele não 
aprendeu a língua lá no berço... uma criança com dois anos, ela já tá te 
contando muita coisa, com três anos ela tá narrando filme e fazendo 
muita coisa com a língua... Porque o ambiente social e de comunicação 
dos surdos acaba sendo limitado. Eles, na maioria das vezes, não têm 
com quem conversar dentro da própria casa... (Rui – escola Y) 

 
Para o enfrentamento dessa dificuldade comunicativa, são muitas as estratégias 

utilizadas pelos professores. Rui, por exemplo, assinala: 

Eles chegam na escola primeiro pra conversar e depois pra estudar... 
Então geralmente eu deixo eles chegarem primeiro em sala de aula, 
conversam cinco minutos, aí ficam lá enquanto eu vou me ajeitando, 
depois eu vou, chamo atenção, vamos lá, conto uma piadinha ou outra 
de vez em quando, aí agora vamos pro sério, pronto. E a gente 
consegue conduzir muito bem. Eu acho que é o fato de você ter como 
conversar mesmo. 
 

Para esse professor, entre outros, é fundamental, para o processo educacional, 

que a comunicação se estabeleça, fazendo-se necessário permitir que os alunos surdos 

narrem-se em sinais e sejam acolhidos por uma escuta também em sinais. É 

imprescindível uma relação dialógica, em sua primeira língua (LIBRAS) para a 

construção de conceitos/significação e para que os surdos possam construir 

conhecimentos de mundo e, posteriormente, adquirir uma segunda língua (no caso dos 

surdos brasileiros, a língua portuguesa). A esse respeito, Bakhtin (1995 p.112) assinala 

que “não existe atividade mental sem expressão, mas, ao contrário, é a expressão que 

organiza a atividade mental, que a modela e determina sua orientação”.  

Essa perspectiva foi enfatizada pelos professores, que consideraram como um 

dos maiores desafios, a necessidade desvendar a lógica do pensamento dos surdos. Para 

tal, reconhecem a importância de dialogar com os estudantes em LIBRAS, a fim de 

perceber quais as especificidades a serem consideradas no processo educacional. 



 

Contudo, a maioria dos professores reconhece também que essa é uma tarefa 

complexa, pois exige deles mesmos uma fluência em LIBRAS, nem sempre real. Nesse 

sentido alguns professores destacaram a necessidade de se manter relações efetivas com 

os alunos e com a comunidade surda, mesmo quando fora da escola.  

Concordando com esses profissionais, compreendemos que, muitas vezes, a 

dificuldade comunicativa, destacada por todos os professores, deve-se principalmente a 

falta de imersão de alguns profissionais na realidade dos surdos, que são possuidores de 

inúmeras especificidades educacionais, diferentes das vivenciadas pelos ouvintes. Nessa 

perspectiva, Thoma (2005, p. 135) assinala: 

As questões que envolvem a educação dos surdos estão carregadas de 
subjetividades que impuseram aos surdos uma aquisição de língua e 
de cultura dominante, e o seu sucesso ou fracasso escolar se relaciona 
diretamente com as imagens e representações que dão ao surdo certas 
dificuldades de aprendizagem, ligadas a uma suposta inferioridade 
cognitiva e lingüística. O que não se reconhece, no mais das vezes, é 
que tais dificuldades podem estar, antes de tudo, na incapacidade que 
muitas vezes nós, ouvintes, temos para trabalhar com eles.  
 

A maioria dos professores por nós entrevistados confirma essa perspectiva 

desafiadora da educação de surdos, reconhecendo o grande desafio que têm nas mãos, 

como formadores dessas crianças. 

Embora as dificuldades comunicativas tenham sido apontadas pelos professores 

das duas escolas, há uma diferença significativa quanto à dimensão que essa dificuldade 

ocupa no trabalho que desenvolvem.  

As professoras da escola X, todas com uma longa experiência na educação de 

surdos, se mostraram mais desmotivadas, talvez por terem assistido e/ou vivido 

inúmeros insucessos, sobretudo no que se refere à aprendizagem da Língua Portuguesa 

escrita. Algumas dessas educadoras demonstraram falta de segurança para o 

desenvolvimento de um trabalho dentro de uma proposta bilíngüe. Demonstraram 

também estarem divididas entre o que proclamam como ideal e a constatação de 

resultados, nem sempre satisfatórios. Os relatos a seguir mostram o desespero de três 

professoras dessa escola, que sentem não estar realizando um trabalho adequado aos 

surdos, por terem que cumprir um currículo que, embora cada vez mais reduzido, não 

contempla as necessidades educacionais dos discentes. 

Acho que ainda está bem confuso. Acaba-se copiando o que o ensino 
regular dá. A gente aqui está tentando modificar, mas a proposta ainda 
vem do ensino regular, que é feito para quem tem a memória auditiva e 
visual (Selma) 
 
É. Essa é a grande dificuldade. (...). Estou ensinando para uma 2ª 
série, que não consegui dar metade do que dei para a turma de 2ª 
serie do ano passado. Então assim, não sei se as crianças estão 



 

chegando com mais dificuldades, não sei o que está acontecendo... A 
cada ano a gente pega o programa, e a cada ano estamos enxugando 
mais o programa... (Kátia). 
 
Ele não vai pegar qualquer assunto e vai lê sozinho. Ele não vai fazer 
isso... infelizmente. E eu vejo isso até em alunos surdos que estão na 
faculdade. Essa dificuldade dessa leitura. Isso aí é notório. (Mariana) 
 

Os relatos acima nos fazem pensar que as dificuldades encontradas pelos alunos 

e as limitações dos conteúdos disponibilizados a eles, têm trazido um certo desconforto, 

desmotivação e perplexidade para essas professoras.  

De forma diversa, a totalidade dos professores da escola Y, manifestou uma 

crença inquestionável nas possibilidades de sucesso do trabalho que estão 

desenvolvendo: 

Acredito que todos os meus alunos se formarão, se for desejo deles se 
formar, porque potencial para isso todos eles têm, todos, sem exceção 
(Marina) 

 
Foi possível perceber que, na escola X, o desânimo expressado pelas professoras 

era atribuído por elas, em grande parte, a elas mesmas ou à falta de materiais 

pedagógicos, negligenciando, na maioria das vezes, os contextos institucionais e 

políticos onde se insere a prática docente. Algumas dessas profissionais justificaram o 

insucesso pelo fato de não estarem inseridas na comunidade surda ou por não 

conseguirem desenvolver uma metodologia e um currículo adequado às especificidades 

do seu grupo de alunos.  

Contudo, foi possível constatar uma relação forte desses sentimentos com um 

certo “clima” institucional, que envolve, sobretudo, o processo coletivo de construção 

do trabalho pedagógico. 

As entrevistas da escola Y nos mostraram que uma das alternativas apresentadas 

pelos professores para a superação das diversas dificuldades, se encontra na vontade 

incessante de aprender, estudar e refletir coletivamente para aprimorar o trabalho. Nessa 

instituição todos os docentes entrevistados têm a consciência de que não existe uma 

única fórmula para educação de surdos e que os caminhos devem ser encontrados 

coletivamente.  

Todas as teorias estão aqui. Tenho, li, conheço. Como? Busco, 
pesquiso, ensino, tento ver se essa teoria se encaixa ou não com 
aquela realidade daquela turma... Não com o surdo, porque não 
existe uma só teoria que atenda ao surdo, porque também não existe 
só um surdo. Existem milhares de surdos e cada surdo é um surdo, 
assim como cada criança é uma criança. (Paula) 
 
A gente tem as quartas-feiras pra planejar, sempre em grupo. A 
Selma acompanha a gente, que é a nossa orientadora pedagógica, 
que planeja isso sempre às quartas-feiras. Além disso, a gente tem 
reuniões bilíngües uma vez por mês em que o grupo todo se reúne e 



 

isso acaba funcionando [...] Eu acredito que a proposta dessa escola 
é uma proposta muito boa, tem tudo pra dar certo. Mas, como todas 
as escolas, a gente precisa formar professores e a gente tem 
trabalhado nessa direção com os professores em formação e eles 
fazem formação em serviço. (Rui) 

 

Pelos dados obtidos, é possível pensar na estrutura organizacional das escolas 

como um determinante importante para a forma como os professores vivem o seu 

trabalho. As professoras da escola X destacaram a falta de oportunidades de uma 

formação continuada, que tenha como eixo as dificuldades encontradas na prática 

cotidiana, da falta de um trabalho mais coletivo e de uma coordenação pedagógica mais 

atuante.  

Todos os docentes das duas escolas reconheceram a formação continuada como 

fundamental para o aprimoramento profissional, o que tem sido apontado, de forma 

recorrente, pela literatura como um fator primordial para um trabalho pedagógico bem 

sucedido. Em uma revisão da literatura acerca das escolas eficazes, Mello (1993), por 

exemplo, destaca, como uma das características apontadas pelos diferentes estudos, a 

existência de estratégias de formação continuada que envolvam o conjunto da equipe 

escolar. Segundo a autora, os estudos apontam que o bom professor se forma por meio 

de um processo permanente de formação, de preferência dentro da sala de aula e da 

escola.  
 

4. Considerações Finais 

A pesquisa realizada apontou para a importância de se estudar o ensino em 

ambiente escolar e a docência a partir do ângulo analítico do trabalho. Segundo Tardif e 

Lessard (2005), a pesquisa sobre a docência e, mais amplamente, toda a pesquisa sobre 

a educação tem se fundamentado, muitas vezes, sobre abstrações, sem levar em 

consideração fenômenos tais como as dificuldades reais dos professores no exercício da 

profissão, os contextos institucional e social nos quais esse trabalho se realiza e muitos 

outros fatores intrínsecos à atividade docente. 

A análise dos dados, como um todo, apontou ainda e, sobretudo, para a 

importância do trabalho coletivo, como estratégia de superação dos desafios 

encontrados e para a necessidade de estudos e pesquisas que tenham por objetivo apoiar 

as práticas educativas, se se deseja que a educação bilíngüe seja uma realidade na 

escolarização de surdos. A esse respeito, percebemos, a partir do trabalho realizado que, 

apesar de um aumento significativo da produção científica acerca da surdez, há ainda 

uma grande lacuna no que se refere à orientação teórico-metodológica para o ensino da 



 

Língua Portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental, que possa auxiliar as 

professoras no enfrentamento dessa árdua tarefa, com vistas a uma prática pedagógica 

mais consistente. 

No âmbito das políticas públicas de formação continuada, consideramos como 

uma iniciativa que poderia trazer benefícios à prática docente, seria a implementação de 

parcerias entre as instituições escolares que atendem crianças e jovens surdos e as 

universidades (como lócus privilegiado de produção do conhecimento) que já 

apresentem propostas diferenciadas de formação de professores para a atuação na 

educação desse segmento. Aliar o conhecimento experiencial dos professores ao 

conhecimento produzido no âmbito da universidade poderia apontar para um caminho 

teórico-metodológico na área da educação de surdos que poderia vir a corroborar para 

um ensino mais reflexivo e de melhor qualidade. 

Ainda no âmbito da formação continuada, porém, no que se refere às estratégias 

desenvolvidas pelas instituições escolares, defendemos que, sendo a escola o contexto 

principal de convivência dos professores e de realização do trabalho pedagógico, esta 

constitui um lugar privilegiado de produção de conhecimento pelos professores e, 

portanto, de formação profissional em serviço. Nessa perspectiva, cabe ressaltar a 

importância de promover, propiciar, fomentar oportunidades para uma contínua reflexão 

sobre a prática, transformando esses momentos em um programa de formação 

continuada sistemático e sistematizado, que possa contribuir para a definição de uma 

nova profissionalidade docente (FANFANI, 2007). 

A importância do trabalho coletivo dentro das instituições escolares, também foi 

sinalizada pela própria Declaração de Salamanca (1994, art. 36), documento propulsor 

de uma nova concepção de educação especial: 

Cada escola deveria ser uma comunidade coletivamente responsável pelo 
sucesso ou fracasso de cada estudante. O grupo de educadores, ao invés de 
professores individualmente, deveria dividir a responsabilidade pela 
educação de crianças com necessidades especiais. 
 

Se, por um lado, as diversas mudanças ocorridas em diversos planos da vida 

social, nos últimos anos, põem em crise a identidade tradicional dos trabalhadores da 

educação, por outro, acreditamos que um trabalho coletivo que tenha por objetivo o 

desenvolvimento profissional, a produção de conhecimentos e a busca de soluções para 

os desafios cotidianos pode contribuir para a reinvenção de uma nova profissionalidade. 

Acreditamos, como Fanfani (2007) que a docência não é uma atividade neutra, não é um 

trabalho individual, mas um trabalho duplamente coletivo, na medida em que o 

processo ensino-aprendizagem é o resultado de um trabalho em equipe e na medida em 



 

que é uma atividade profundamente política, ou seja, comprometida com a formação de 

cidadãos ativos e construtores de uma sociedade mais justa, mais livre e mais humana. 
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