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Decretando LIBRAS no Brasil 

 

Aparecida Miranda (pessoa surda) 

  

 

Na personalidade, a comunicação 

No comando, a legitimidade 

Na abstração, o sentimento 

No pensamento a dignidade. 

O decidir de uma autoridade 

É ordem, vontade ou decisão 

Poder na hierarquia executiva 

Em obediência a um coração. 

Coração então representado 

Pelos sinais que vêm da mão 

Estrutura de linguagem humana 

Facilitando a conscientização. 

A Língua Brasileira de Sinais 

Está disposta por considerações 

Apoiando a comunidade surda 

Que se espalha pelas nações. 

Multiplicando os educadores 

Atendendo à pequena criança 

A integração é facilitada 

Na cultura de uma esperança. 

Oralizado ou sinalizado 

O que importa é o desenvolvimento 

Até ouvintes em seus discursos 

Usam as mãos por um momento. 

Se comunicar não é concordância 

O compreender é comunicação 

No respeitar das diferenças 

É que ocorre transformação... 

Se a Libras chegou ao poder 

Pela força da legalidade 

A obediência dos brasileiros 

Expressará sua integridade. 

Através deste sistema educacional 

Estados, Municípios e Distrito Federal 

Garantirão os cursos de formação 

Dando aos surdos a inclusão total. 

O Presidente Fernando Henrique, 

Atendendo ao que os surdos quiseram 

Se surdos têm suas diferenças e 

Libras é a sua língua natural 

Promulga como lei a Língua Brasileira de Sinais. 

O entendimento da humanidade 

Até animais e vegetais 

De geração a geração 



Sofrem suas modificações 

Na progressiva evolução... 

Esta Língua foi ressonante 

Com o Presidente Lula 

A marcha se faz gigante! 

Na seqüência harmoniosa 

O Ministério da Educação 

Junta-se à Casa Civil 

No decreto de regulamentação. 

De tambor surdo à frente 

Vibrando numa só cadência 

Os surdos e os ouvintes 

Rendem o espírito à ciência! 

Neste mundo que é compacto 

Onde o etéreo é tão sutil 

Os sons ressoam no espaço 

Decretando Libras no Brasil! 

 

 

 

(BRASIL, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 
Esta dissertação tem como tema A implantação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

como disciplina curricular obrigatória na Universidade Federal de Sergipe (UFS), no período 

de 2005-2014. Esse processo foi iniciado na universidade, em 2008, no Departamento de 

Educação, através da inserção da disciplina na estrutura curricular do Curso de Pedagogia.  

Trata-se de um Estudo de Caso Histórico Organizacional, cujas fontes utilizadas foram 

documentos escritos e entrevistas. O estudo permitiu observar o cumprimento de uma das 

proposições da Lei e do Decreto de LIBRAS, isto é, a obrigatoriedade do ensino de LIBRAS 

nas Instituições de Ensino Superior, que auxilia na criação de um contexto educacional 

inclusivo de interações comunicativas entre surdos e ouvintes. A pesquisa foi desenvolvida no 

Campus de São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe. Os dados foram coletados 

através de consulta a documentos escritos em arquivos de setores e no sistema online da 

instituição, e por meio de entrevistas com questões semi-estruturadas, realizadas com oito 

gestores e três professores que estiveram ligados, de alguma forma, com o processo de 

implantação da disciplina. Concluiu-se que a implantação da LIBRAS como disciplina 

curricular obrigatória no Campus de São Cristóvão da UFS ocorreu de modo natural e 

tranquilo no Curso de Pedagogia, no entanto nos demais cursos a necessidade dessa 

implantação foi questionada. Com relação às dificuldades durante o processo de implantação 

houve resistência da maioria dos chefes de departamentos envolvidos pela falta de 

entendimento da importância da LIBRAS e de aceitação da mesma como disciplina 

obrigatória. Outros problemas como a resistência inicial dos alunos, a demanda reprimida das 

turmas acarretando sobrecarga de trabalho dos professores precussores e a falta de professores 

capacitados à nível de Mestrado e Doutorado, bem como problemas de ordem burocrática no 

decorrer do processo de implantação, o que ocasionou a não adequação às determinações do 

Decreto durante o processo, inadequação ainda existente de forma pontual. Espera-se que essa 

pesquisa possa contribuir para o registro histórico da LIBRAS enquanto disciplina no Ensino 

Superior. 

 
Palavras-chave: Ensino Superior. Implantação. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper is about the implementation of the Brazilian Sign Language (LIBRAS) as a 

mandatory curricular subject at the Federal University of Sergipe (UFS) over the period of 

2005-2014. This process has started at the university in 2008, at the Department of Education, 

through the insertion of the subject in the curriculum of the Pedagogy Course and until the 

final moment of this research this implementation had not been concluded at the institution, 

due to some courses that have not yet made the subject inclusion. It is a Case Study on 

Organizational History, whose sources used were written documents and interviews. This 

study allowed to observe the fulfillment of one of the propositions in the Law and Decree of 

LIBRAS at Higher Education Institutions, which helps creating an inclusive educational 

context of communicative interactions between deaf and hearing people. The research was 

conducted at the campus of São Cristóvão, Federal University of Sergipe. The data were 

collected by consulting the documents written in sectors files and the online system of the 

institution, and through narrative interviews with semi-structured questions, held with eight 

managers and three teachers who were linked, somehow, with the process of implementation 

of the subject. It was concluded that there were some problems in understanding and 

acceptance of LIBRAS as a mandatory subject, as well as bureaucratic problems during the 

implementation process, which led to the inadequacy under the Decree determinations in 

some moments of the process, an inadequacy that still exists. It is expected that this research 

will contribute to the historical record of LIBRAS as a subject in Higher Education.  

 

Keywords: Higher Education. Implementation. Brazilian Sign Language (LIBRAS). 
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INTRODUÇÃO 

 
"A língua é a chave para o coração de um povo.  

Se perdemos a chave, perdemos o povo.  

Se guardamos a chave em lugar seguro, como um tesouro, 

 abriremos as portas para riquezas incalculáveis,  

riquezas que jamais poderiam ser imaginadas do outro lado da porta." 

(Eva Engholm, 1965) 
 

 

A democratização da Educação Superior no Brasil, para as políticas públicas e para a 

cultura universitária, apresentou dois grandes desafios: o primeiro, a garantia do acesso a 

todos; o segundo, a promoção da aprendizagem para a permanência de pessoas com 

deficiência
1
 em instituições de ensino superior (IES) públicas e privadas do país. 

As políticas afirmativas para a democratização do ensino superior e a inclusão destas 

pessoas, nesse nível de ensino, no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, buscou 

efetivar uma política pública de acesso universal à educação. O texto da Lei estabelece a 

“igualdade de condições de acesso e de permanência na escola” (BRASIL, 1988). 

As diretrizes político-normativas brasileiras acerca da inclusão de pessoas com 

deficiência no ensino superior ganharam força com os movimentos internacionais, como a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, Tailândia (1990) e em 

Salamanca, Espanha (1994), e a Conferência Mundial sobre Educação Superior, realizada em 

Paris (1998), as quais orientam a inclusão dessas pessoas em todos os níveis de ensino. 

Dentro deste contexto, o maior desafio da educação das pessoas surdas
2
, no ensino 

superior, no que se refere à inclusão educacional é, prioritariamente, promover a formação 

deste grupo, respeitando sua diferença linguística e, principalmente, a condição social imposta 

                                                 
1
Termo utilizado para referir-se às pessoas que possuem algum tipo de deficiência. “A partir de 1981, por 

influência do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, começa-se a escrever e falar pela primeira vez a 

expressão pessoa deficiente. O acréscimo da palavra pessoa, passando o vocábulo deficiente para a função de 

adjetivo, foi uma grande novidade na época. No início, houve reações de surpresa e espanto diante da palavra 

pessoa: ‘Puxa, os deficientes são pessoas?!’. Aos poucos, entrou em uso a expressão pessoa portadora de 

deficiência, freqüentemente reduzida para portadores de deficiência. Por volta da metade da década de 90, 

entrou em uso a expressão pessoas com deficiência, que permanece até os dias de hoje.”                                

(Terminologia sobre deficiência na era da inclusão – Romeu Sazumi Kazaki). Disponível em: < 

http://www.mobilizadores.org.br/bastidores/textos/terminologia-sobre-deficiencia-na-area-de-inclusao/>. 

Acesso em: 22 ago. 2014. 
2
Pessoa surda: Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005. “[...] Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-

se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS” (BRASIL, 2005). 
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pela diferença, reconhecendo seu lugar de minoria linguística
3
, e proporcionando condições 

para uma formação de qualidade.  

Participar de forma efetiva das mais diversas atividades educacionais é um desafio no 

tocante à desvantagem linguística
4
 que uma minoria como os surdos enfrenta. Portanto, há 

que se discutir também a necessidade urgente de atender às especificidades linguísticas
5
 

destes alunos, neste nível de ensino, uma vez que não basta a existência de uma política 

linguística
6
 se não for possível materializá-la. Desta forma, o sistema educacional precisa se 

organizar para atendê-la. (SANTIAGO E ANDRADE, 2013, p. 152). 

A formulação de uma política linguística voltada para atender as pessoas surdas no 

ensino superior é muito recente; surge com a Lei 10.436
7
 de 24 de abril de 2002 que 

reconhece oficialmente a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
8
, como meio legal de 

comunicação e expressão das comunidades surdas brasileiras. 

Essa conquista, resultante da luta da minoria linguística surda, veio atender aos anseios 

desta comunidade e tem provocado modificações na vida dos surdos e dentro das IES, pois, a 

partir de então, estas pessoas começaram a se organizar para fazer cumprir o status de língua 

para a LIBRAS.  

Esta legislação também tornou obrigatório, entre outras coisas, o ensino da LIBRAS 

nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e 

superior e no curso de Fonoaudiologia das instituições de ensino públicas e privadas. Assim, 

diante desta questão, investigou-se a implantação da LIBRAS como disciplina curricular 

obrigatória, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), no Campus de São Cristóvão, no 

período de 2005 a 2014.  

A importância deste estudo no período referido justifica-se uma vez que 2005 foi o ano 

                                                 
3
Está referindo-se à condição de inferioridade numérica, no tocante à língua e à cultura, em que os surdos se 

encontram em relação aos ouvintes, grupo majoritário ou dominante em nossa sociedade.   
4
Referindo-se ao fato dos surdos formarem um grupo com um número menor de pessoas em relação aos 

ouvintes. 
5
No que se refere ao uso de uma língua para comunicação, diferente da dos ouvintes. Nesse caso, a língua de 

sinais. 
6
 Grandes decisões do país referentes às relações entre as línguas e a sociedade.  

7
Lei nº 10.436 de 24 de Abril de 2002: “Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras 

providências”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>. Acesso em: 10 

ago. 2014. 
8
Conceito de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), de acordo com o Parágrafo Único, art. 1º, da Lei nº 10.436 

de 22 de Dezembro de 2002: “Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS a forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 

própria, constitui um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 

surdas do Brasil” (BRASIL, 2002). 
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em que o Decreto nº 5.626, que regulamenta a “lei de LIBRAS”, entrou em vigor, e 2014, o 

ano em que é implantado o Curso de Licenciatura em Letras-LIBRAS na UFS/Campus São 

Cristóvão e a disciplina LIBRAS é transferida do Departamento de Educação (DED) para o 

Departamento de Línguas Adicionais (DLA). 

O interesse por esse estudo foi desencadeado a partir da minha atuação como 

professora de LIBRAS nesta instituição, quando era questionada, por professores, alunos e 

demais pessoas, sobre como e por que a referida língua se tornou disciplina curricular 

obrigatória na UFS; se houve dificuldades para a implantação e quais foram os passos e as 

condutas para essa implantação; o porquê da escolha do DED para que a disciplina fosse 

alocada e não do DLA, levando em conta que se trata de uma língua.  

Esta vontade se intensificou, no sentido de verificar também a adequação deste 

processo ao referido decreto, diante das disposições do mesmo, no que se refere à obediência 

aos prazos e percentuais determinados, bem como da inclusão da LIBRAS, observando a 

prioridade dos cursos para essa inserção.  

Inicialmente, pensei em pesquisar não só o processo de implantação da LIBRAS na 

instituição, mas também o ensino. No entanto, num segundo momento, percebi que o tempo 

para realização desta pesquisa seria insuficiente, então precisei fazer uma opção entre os dois 

estudos e delimitar mais o meu objeto. Assim, uma vez que, por ordem de acontecimentos, a 

implantação vem em primeiro lugar, e também considerando que a forma como essa 

implantação se processaria e se materializaria, poderia influenciar na organização do ensino, 

optou-se por pesquisar a implantação neste estudo, deixando o estudo do ensino da LIBRAS 

como disciplina para a pesquisa do doutorado. 

Para realizar esta pesquisa foi preciso compreender primeiramente as razões e os 

processos que levaram a comunidade surda a conquistar o reconhecimento e a regulamentação 

da Lei de LIBRAS. 

A história dos movimentos surdos
9
 para que as Línguas de Sinais (LS) fossem 

consideradas como uma forma legítima de comunicação dos surdos em diferentes sociedades 

e épocas culminou com o desenvolvimento de políticas públicas. Muitos preconceitos 

marcaram o uso das LS em todo o mundo; muitas pessoas as viam como sistemas cheios de 

falhas, línguas sem gramática
10

. De acordo com Brito (2003), o fato de os surdos terem 

                                                 
9
Foram movimentos sociais envolvendo diversos grupos e organizações de pessoas surdas, que emergiram na 

década de 1980 e se consolidaram nos anos 1990, em todo Brasil, quando engendrou uma campanha nacional 

pela oficialização da LIBRAS no país. (BRITO; NEVES; XAVIER, 2013, p. 68). 
10

Não eram consideradas como línguas naturais e que se prestassem às mesmas funções das línguas orais. 

(FELIPE, 1998, p. 81). 
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mantido a LIBRAS em constante atividade, preservada graças às associações dos surdos, 

através do uso por seus associados e comunidades, foi uma das razões para que essa língua 

fosse reconhecida e seu uso assegurado por lei, embora a mesma tenha sido discriminada no 

Brasil durante muito tempo.  

Foi necessário um longo período até que se conseguisse provar que as LS têm 

estruturas muito complexas e que servem não só como meio de comunicação e expressão de 

uma comunidade, mas também desempenham todas as demais funções das línguas orais
11

. 

Esse longo e árduo caminho de lutas travadas por surdos e ouvintes engajados na 

causa surda, para o reconhecimento da LS como língua de uso dos surdos brasileiros, abriram 

caminhos para a conquista do direito destes de poderem sinalizar em qualquer espaço público, 

utilizando a LIBRAS como língua nativa
12

 (SOUZA, 2006; STROBEL, 2006).  

A história dos surdos no Brasil nos mostra que não foi suficiente afirmar, através dos 

estudos científicos, que a LIBRAS, assim como todas as LS, é uma língua. Foi preciso o seu 

reconhecimento legal, como língua, para que a mesma fosse reconhecida como tal e para que 

os surdos pudessem ter o direito ao seu uso em todos os espaços sociais. 

Portanto, a partir da legislação alcançou-se um maior número de surdos ingressantes 

no Ensino Superior e, sem dúvida, esse processo tem surtido efeito com a disseminação da 

língua de sinais na sociedade. Deste modo, o direito dessa língua deve ultrapassar o 

reconhecimento legal, afetando e gerando mudanças estruturais na construção de um ensino 

verdadeiramente bilíngue
13

 para surdos, e não apenas inserindo a mesma na grade curricular e 

a mantendo dentro das salas de aulas. Pois, com isso, deixamos de continuar lutando para o 

reconhecimento social, com as ações de resistências, pela circulação da língua de sinais e dos 

surdos na vida e decisão pública (SOUZA & GALLO, 2007). 

Para o aprofundamento da investigação do processo de implantação da LIBRAS como 

disciplina, foi feito, inicialmente, um levantamento de pesquisas no Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que 

tem como objeto a LIBRAS como disciplina no Ensino Superior. 

                                                 
11

A função primária da língua é a comunicação e expressão do pensamento. Há outras funções como expressar 

sentimentos e emoções, para uma comunicação fática, por razões puramente estéticas como a poesia, entre 

outras (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 29). 
12

Refere-se à primeira língua que se aprende e que geralmente corresponde ao grupo étnico-linguístico com que 

o indivíduo se identifica culturalmente. No caso dos surdos, a língua de sinais. 
13

No caso dos surdos, o ensino bilíngue é aquele em que as duas línguas, a de sinais e a oral (majoritária do país), 

coexistem na educação dos mesmos. A língua de sinais como primeira língua, usada para a comunicação e 

como língua de instrução, e a língua oral como língua secundária, onde o surdo irá aprendê-la na forma escrita. 

Sendo que cada uma delas tem um espaço nessa educação, e um momento de uso e de aprendizagem 

diferenciados. 
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Nesta etapa foram identificadas oito dissertações de Mestrado, no período de 2005 a 

2014, sendo quatro sobre Educação de surdos/LIBRAS e quatro, especificamente, sobre a 

LIBRAS como disciplina no Ensino Superior.  A de Terezinha de Lourdes Pereira: "Os 

Desafios da Implementação do Ensino de LIBRAS no Ensino Superior". Dissertação 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado, do Centro 

Universitário Moura Lacerda de Ribeirão Preto, em São Paulo, no ano de 2008, traz uma 

descrição e uma análise do processo de implementação do ensino da LIBRAS na Educação 

Superior, com um viés teórico socioantropológico da surdez.  

A dissertação de Larissa Silva Rebouças: "A prioridade dos docentes surdos para 

ensinar a disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nas instituições de ensino superior 

após o decreto 5.626/2005”. Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, em 2009, traz um 

levantamento da disciplina LIBRAS nas Instituições de Ensino Superior (IES) e dos 

professores surdos e ouvintes que a lecionavam, fazendo uma relação dos dados coletados 

com o que está disposto no decreto sobre o perfil do profissional que deve ministrá-la.   

A dissertação de Juliana Brazolin Gomes Valiante: "Língua Brasileira de Sinais: 

reflexões sobre a sua oficialização como instrumento de inclusão dos surdos". Dissertação 

apresentada ao curso de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem, da Universidade 

Estadual de Campinas, em 2009, que trata, entre outras questões, sobre a inserção da 

disciplina de LIBRAS nos cursos de graduação em Fonoaudiologia, Pedagogia, Educação 

Especial e Licenciaturas, e sobre os problemas relativos à formação e ao perfil dos 

profissionais envolvidos na implantação dos projetos nas redes regulares de ensino.  

E a dissertação de Josiane Junia Facundo de Almeida: "LIBRAS na formação de 

professores: percepções dos alunos e da professora". Dissertação apresentada ao Programa de 

Mestrado em Educação da Universidade Estadual de Londrina, em 2012, que traz um estudo 

sobre a implantação da disciplina de LIBRAS no curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina, fazendo uma análise dos efeitos dessa implementação junto aos 

graduandos e as percepções da professora sobre a organização e objetivos dessa disciplina. 

Esta última pesquisa foi a que mais se aproximou do meu estudo, uma vez que, apesar do viés 

ser diferente, o objeto de estudo é o mesmo. 

Em seguida foram consultadas as dissertações e teses cadastradas no acervo da 

Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe (BICEN), referentes ao período de 

2005 a 2014, tanto – especificamente – sobre o objeto de estudo, quanto – de forma geral – no 

que se refere às pessoas surdas. Sobre esta última, identificaram-se a dissertação de Josilene 
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Souza Lima Barbosa: “A Tecnologia Assistiva Digital na Alfabetização de Crianças Surdas”, 

em 2011, pelo Núcleo de Pós-graduação em Educação (NPGED)/UFS. 

A dissertação de Mônica de Góis Silva Barbosa: “Procedimentos e Recursos de 

Coesão na Produção Escrita de Surdos: Estratégias de Construção de Sentidos”, em 2011, 

pelo Núcleo de Pós- Graduação do Departamento em Letras (NPGL). 

A dissertação de Daisy Mara Moreira de Oliveira, com a temática: “Os Surdos de 

Aracaju: observação do discurso cultural e identitário dentro do contexto social ouvinte”, em 

2012, pelo Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Antropologia.   

A dissertação de Priscila Dantas Fernandes, “A inclusão de alunos surdos e/ou 

deficientes auditivos nas disciplinas do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da 

Universidade Federal de Sergipe”, em 2014. 

E uma tese defendida na Universidade Federal da Bahia (UFBA), de Verônica dos 

Reis Mariano Souza: “Gênese da Educação dos surdos em Aracaju”, em 2007, que trata dos 

primórdios da educação dos surdos em Aracaju, capital do estado de Sergipe.  

Sobre a LIBRAS foi encontrada a dissertação de Margarida Maria Teles: “A dança das 

mãos na significação da história: A língua Brasileira de Sinais na comunidade de pessoas 

surdas de Aracaju/Sergipe (1962-2002)", em 2013, pelo Núcleo de Pós-graduação em 

Educação, que levanta um estudo sobre a constituição dos diferentes falares dos usuários da 

LIBRAS, na comunidade surda de Aracaju,
 
a partir da implantação das instituições para 

surdos, em1962, até a oficialização desta língua em 2002. 

Também foi feita uma consulta ao banco de dissertações da Universidade Tiradentes 

(UNIT). No que se refere às pessoas surdas e à LIBRAS, foram encontradas a dissertação de 

Alda Valéria Santos de Melo: “Formação e atuação do tradutor intérprete de LIBRAS em sala 

de aula”, e a dissertação de Soraya Cristina Pacheco de Meneses: “Estudo sobre a inclusão 

social e educacional do surdo por meio do Facebook”, ambas publicadas em 2013, pelo 

Núcleo de Pós-graduação em Educação.  

Especificamente, sobre a LIBRAS como disciplina no Ensino Superior no Estado, não 

foi identificado nenhum estudo. Assim, diante desta constatação e observando a necessidade 

de estudos acerca da temática acima mencionada, fui levada a perceber a relevância desse 

estudo e, consequentemente, a dar continuidade à minha pesquisa, a fim de não apenas 

aumentar o número de publicações, mas de trazer novas discussões e problematizações, 

contribuindo para despertar outras pesquisas sobre a LIBRAS como disciplina no Ensino 

Superior. 

A pesquisa que deu origem a esta dissertação teve como objeto de estudo a LIBRAS 
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como disciplina curricular obrigatória na Universidade Federal de Sergipe, descrevendo e 

analisando o processo de implantação e as ações que estão no entorno desse processo. Assim, 

este estudo se propõe a fazer os seguintes questionamentos: como se deu a implantação da 

LIBRAS como disciplina curricular  na UFS/Campus São Cristóvão? Quais as dificuldades 

que existiram durante o processo? A implantação da LIBRAS na UFS/Campus São Cristóvão 

ocorreu em consonância com as determinações do Decreto 5.626/2005? 

Para elucidar as indagações acima estabelecidas, foi elaborado o objetivo geral: 

investigar a implantação da LIBRAS como disciplina curricular obrigatória na UFS/Campus 

São Cristóvão. E os específicos: descrever como se deu o processo de inclusão da LIBRAS 

nas estruturas curriculares dos cursos; analisar as ações tomadas no processo de implantação 

para viabilizar esta inclusão, estabelecendo um diálogo entre essas ações e as exigências do 

Decreto; identificar as dificuldades existentes no decorrer do processo. 

A escolha do Campus São Cristóvão para realização da pesquisa se deu por ser o 

Campus que comporta o maior número de cursos em que a referida disciplina é obrigatória e 

também em virtude de a disciplina ter sido alocada no DED deste Campus e inserida, 

inicialmente, na estrutura curricular do Curso de Pedagogia, que ficou com a responsabilidade 

de ofertá-la aos demais cursos do referido Campus. 

Com a delimitação do objeto e construção do problema, foi delineado o caminho 

metodológico mais condizente com os objetivos da pesquisa. Desta forma, a abordagem 

empregada na pesquisa é qualitativa. Nas palavras de Bogdan & Biklen (2000), “a abordagem 

da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é 

trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão do nosso objeto de estudo”. Também trabalha com valores, crenças, hábitos e 

atitudes, representações, opiniões e busca aprofundar a complexidade de fatos e processos, 

particulares e específicos, a partir da visão de indivíduos e grupos. 

Dentro da pesquisa qualitativa, o modo escolhido para trilhar o caminho da 

investigação foi o Estudo de Caso Histórico-Organizacional. O estudo de caso busca uma 

unidade de estudo bastante delimitada e específica para investigá-la profundamente 

(TRIVIÑOS, 1987). Para Yin, é uma estratégia que "investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro do contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos" (YIN, 2001, p. 32).  Esta é uma das muitas 

estratégias de se fazer pesquisa em Ciências Sociais e Humanas.  

Ainda segundo Yin (2001), o estudo de caso possibilita e preserva características 

holísticas e significativas dos eventos da vida real “tais como ciclos de vidas individuais, 
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processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 

internacionais e a maturação de alguns setores”. 

De acordo com Triviños (1987) o grande valor do estudo de caso está em fornecer 

conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada que os resultados atingidos podem 

permitir e formular hipóteses para outras pesquisas. 

 Quanto aos estudos de casos históricos organizacionais, Bogdan e Biklen (1994) 

definem que este tipo de pesquisa incide sobre uma organização, instituição, entidade como 

um todo, num sentido amplo, visando analisar os aspectos relativos à vida destas ao longo de 

um determinado período de tempo. Segundo os autores, neste processo o pesquisador deve 

partir do conhecimento prévio a respeito da unidade de análise que pretende estudar, 

informando-se inicialmente se existem materiais suficientes para análise, o que torna a 

realização e os resultados da pesquisa aceitáveis, além de tornarem-se um ponto de partida ao 

pesquisador. Assim, seguindo a classificação adotada por Bogdan e Biklen (1994), pode-se 

classificar essa pesquisa como um estudo de caso histórico-organizacional e a disciplina de 

LIBRAS na UFS, configura-se como o foco, ou seja, o caso. 

Com relação aos aspectos epistemológicos, as investigações que privilegiam técnicas 

como entrevistas não estruturadas e estudos de caso são investigações classificadas como 

fenomenológico-hermenêuticas. (GAMBOA, 2007, p. 85). Ainda segundo este autor: 

 

Para a fenomenologia a ciência consiste na compreensão dos fenômenos em 

suas várias manifestações, na elucidação dos pressupostos, dos mecanismos 

ocultos, das implicações, dos contextos nos quais se fundamentam os 

fenômenos. A compreensão supõe a interpretação, quer dizer, revelar o 

sentido ou os sentidos, os significados que não se dão imediatamente, razão 

pela qual necessitamos da hermenêutica, da indagação, do esclarecimento 

das fases ocultas que se escondem atrás dos fenômenos. (GAMBOA, 2007, 

p. 88). 

  

Estudar a implantação da LIBRAS na UFS, compreendendo como se processou esse 

fenômeno, dentro do contexto no qual se fundamenta esse acontecimento nas suas várias 

manifestações e implicações, leva-nos a conhecê-lo por suas causas e explicá-lo pelos 

antecedentes e condicionantes. 

Este estudo foi organizado em três momentos. No primeiro foi realizado um 

levantamento bibliográfico de referências do campo da História das LS e Linguística, 

fundamentado por autores que dialogam sobre História da Educação de Surdos, da LIBRAS e 

dos movimentos sociais surdos, com o intuito de vislumbrar as pesquisas e as discussões 

atuais que perpassam pelos temas. 
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Nessa perspectiva, quando se questiona sobre o reconhecimento legal da LIBRAS 

como língua e a obrigatoriedade da mesma como disciplina curricular nas IES, discute-se 

também como se deu a história da LIBRAS no Brasil, dos movimentos surdos,  do 

reconhecimento linguístico dessa língua e da conquista pelas comunidades surdas do direito 

do uso dessa língua. Desta forma, foi fundamental recorrer principalmente às leituras de 

Souza (2007, 2008), Lobo (2008) Quadros (1997, 1998, 2004, 2006, 2008 e 2012), Brito 

(1993, 1995, 1998 e 2003), Felipe (1993, 1995, 1998), entre outras. 

O segundo momento foi dedicado à investigação documental buscando fazer uma 

descrição de todo o processo legal e formal da implantação.  Essa busca foi realizada nos 

arquivos dos seguintes setores da UFS/Campus São Cristóvão: Conselho de Educação e 

Pesquisa (CONEPE), órgão normativo, deliberativo e consultivo superior da UFS, em matéria 

de ensino, pesquisa e extensão; Departamento de Apoio Pedagógico (DEAPE), órgão 

responsável pelo acompanhamento qualitativo das atividades de ensino de graduação, tendo 

em vista o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem e sua compatibilização com a 

política acadêmica da UFS, e questões relativas à acessibilidade de estudantes com 

deficiência; Departamento de Educação (DED), responsável pelo Curso de Pedagogia 

Licenciatura; Portal UFS e Diário Oficial da União.  

Os documentos foram encontrados e consultados nos arquivos discriminados no 

quadro abaixo. 

 

Quadro 01 – Arquivos e documentos escritos encontrados e analisados  

UFS/CAMPUS DE SÃO CRISTÓVÃO 

Setor/ 

Arquivo 

Documentos 

encontrados e 

consultados 

Conteúdo 

CONEPE Resoluções nº: 

25/2008 

 

84/2009 

 

 

35/2009 

 

 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Pedagogia. 

Inclusão da disciplina nos cursos de licenciatura e 

Fonoaudiologia como obrigatória e nos demais como 

optativa. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Geografia. 
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140/2009 

 

145/2009 

 

188/2009 

 

150/2009 

 

202/2009 

 

156/2009 

 

142/2010 

 

19/2011 

 

30/2011 

 

65/2011 

 

110/2011 

 

62/2012 

 

68/2012 

 

28/2013 

 

29/2013 

 

30/2013 

 

35/2013 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Letras em todas as suas modalidades. 

Revoga a resolução 140/2009. 

 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Matemática. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Química. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Fonoaudiologia. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Música. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Educação Física. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Ciências da Religião. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em História. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Letras Português. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Filosofia. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Letras Português Francês. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Letras Inglês. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Letras Espanhol. 

Inclusão da disciplina de LIBRAS no Curso de 

Licenciatura em Física. 
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Ata de reunião de 18 

de dez. de 2009 

 

DEAPE Ofícios nº: 

14/2010 

15/2010 

16/2010 

102/2010 

134/2010 

135/2010 

Solicitação, aos departamentos, de adequação das 

estruturas curriculares dos seus cursos, bem como 

brevidade no encaminhamento dos processos para 

alteração na estrutura curricular para inserção de 

LIBRAS. 

DED Projeto Político 

Pedagógico do 

Curso de Pedagogia 

(2008) 

Reformulação do projeto. 

 

PORTAL 

UFS 

Edital do primeiro 

concurso para 

professor de 

LIBRAS efetivo, nº 

38/2009 

Primeiro processo seletivo para professor de LIBRAS 

efetivo. 

DIÁRIO 

OFICIAL 

DA 

UNIÃO 

Edital do primeiro 

concurso para 

professor de 

LIBRAS substituto, 

nº 72/2008 

Primeiro processo seletivo para professor de LIBRAS 

substituto. 

FONTE: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Segundo Yin (2001), as principais fontes de evidências no estudo de caso são os 

documentos, os registros em arquivos, a observação direta; a observação participante e 

também o uso de artefatos físicos. 

Desta forma, são considerados como fontes de evidência documentos como: cartas, 

memorandos, comunicados, agendas, planos, propostas, relatórios, cronogramas, jornais 

internos, atas de reuniões entre outros. Portanto, coletar e analisar dados retirados desse tipo 

de fonte serve para corroborar evidências de outras fontes e/ou acrescentar informações. “É 

preciso ter em mente que nem sempre os documentos retratam a realidade” (YIN, 2001). E é 
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por isso que é muito importante tentar extrair ao máximo, das situações, as razões pelas quais 

os documentos foram criados, pois os documentos podem fornecer pistas sobre outros 

elementos.  

De acordo com Ludke e André (1986):  

 

Mesmo que o investigador parta de alguns pressupostos teóricos iniciais, ele 

procurará se manter constantemente atento a novos elementos que podem 

emergir como importantes durante o estudo. [...] Os estudos de caso 

enfatizam a interpretação em contexto e buscam retratar a realidade de forma 

concreta e profunda e usam uma variedade de fontes de informação 

(LUDKE E ANDRE, p. 18-19). 

 

 

No procedimento de coleta de dados foram utilizados também oito roteiros de 

entrevistas e depoimentos para orientar a fala dos entrevistados.  

 

Quadro 02 – Roteiros de entrevistas e entrevistados 

ROTEIROS DE ENTREVISTAS ENTREVISTADOS (AS) 

Roteiro 1 G1, G2 e G3 

Roteiro 2 G4 

Roteiro 3 G5 

Roteiro 4 P1 e P2 

Roteiro 5 P3 

Roteiro 6 G6 

Roteiro 7  G7 

Roteiro 8 G8 

FONTE: elaborado pela pesquisadora. 

 

Entrevistou-se onze informantes, que estiveram envolvidos de alguma forma neste 

processo e nas discussões acerca da implantação da LIBRAS na UFS. As pessoas 

selecionadas exerciam funções e/ou cargos durante o processo da implantação. Para preservar 

a identidade dos entrevistados, de acordo com o art. 143 da Lei nº 8.069/90, eles foram 

nomeados da seguinte forma: 
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Quadro 03 – Funções dos entrevistados e categorias utilizadas para nomeá-los. 

FUNÇÕES DOS ENTREVISTADOS CATEGORIAS PARA NOMEAÇÃO 

Gestores que ocupavam os seguintes 

cargos: pró-reitor de graduação, direção do 

DEAPE, chefia do CECH, chefias do 

DED, DLA, DLE e DCS. 

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8. 

Professoras da área de Educação Inclusiva 

e primeira professora de LIBRAS da UFS. 

P1, P2 e P3  

 

FONTE: elaborado pela pesquisadora. 

 

A entrevista, dentro de uma proposta de estudo de caso, configura-se como um 

instrumento de coleta de dados flexível que permite a reestruturação do diálogo a ser travado 

com os entrevistados, visando buscar evidências que possibilitem a resolução de suas 

indagações. Essas entrevistas foram elaboradas com questões semiestruturadas e 

contemplaram perguntas que levaram os entrevistados a darem informações sobre as 

discussões e reuniões sobre a implementação da LIBRAS na UFS, a escolha do departamento 

onde ela seria alocada e ofertada aos demais cursos, as ações tomadas para a inclusão da  

LIBRAS nas estruturas curriculares dos cursos, as condutas dos atores do processo, os 

procedimentos e critérios para o primeiro concurso público – tanto para substituto quanto para 

efetivo dessa disciplina –, bem como o olhar dos alunos, professores e chefes de departamento 

acerca da LIBRAS como disciplina na instituição. 

A entrevista com questões semiestruturadas valoriza os participantes do processo 

investigativo, pois estreita a relação entre os mesmos. Este instrumento tem o objetivo de 

alcançar, no relato dos entrevistados, o que não poderá ser alcançado por meios documentais. 

Além disso, a entrevista semiestruturada não se limita apenas às perguntas elaboradas 

previamente, permitindo a inserção de novas perguntas conforme o encaminhamento das 

respostas. (MANZINE, 1990).  

Para execução das entrevistas, primeiramente foi agendado o encontro com os 

envolvidos via telefone, por rede social e pessoalmente. Oito dos informantes foram 

entrevistados no próprio campo empírico e três em suas respectivas residências. Todas as 

entrevistas aconteceram de forma natural e tranquila. Com a realização das entrevistas, foram 

produzidos documentos orais, a fim de depreender as condutas que estão no entorno desse 

processo e ações tomadas.  

Todos os entrevistados foram previamente informados sobre o estudo. Os que 
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consentiram e participaram da realização das entrevistas, assinaram um Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e o Termo de Autorização de Uso de Imagem e 

Depoimentos, embora este estudo não apresente riscos à integridade física ou psicológica dos 

entrevistados. 

No terceiro momento foram analisadas todas as fontes coletadas, impressas e das 

entrevistas, a partir da sistematização dos documentos e das falas dos entrevistados. 

A análise documental é uma técnica valiosa de abordagem qualitativa. Os documentos 

fornecem conhecimentos mais objetivos da realidade que será investigada, constituindo uma 

fonte inesgotável, podendo ser reelaborados e consultados por diversas vezes, se necessário. 

Segundo Ludke e André (1986, p.39), os documentos representam “ainda uma fonte ‘natural’ 

de informação. Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”.   

As transcrições das entrevistas gravadas foram feitas pela pesquisadora, em seguida 

foi feita a sistematização e a utilização das mesmas no decorrer do texto e, por fim, o 

levantamento dos pontos principais e por fim a análise. 

A análise das fontes coletadas na investigação foi realizada de modo descritivo, com a 

finalidade de estabelecer uma compreensão dos dados levantados.  Após a conclusão de todas 

as etapas, foi iniciada a constituição e contextualização da pesquisa, fazendo a relação teórica 

dos elementos analisados na revisão bibliográfica e documental que foram apresentadas no 

decorrer do processo. 

Este estudo foi desenvolvido da seguinte forma: na introdução, são apresentados os 

estudos relevantes na área da LIBRAS, as questões norteadoras, objetivos e procedimentos 

metodológicos. Em seguida, são apresentadas duas seções: a primeira, sobre língua e 

linguagem e a LIBRAS, no que diz respeito à sua evolução, características e papel. Também 

foi feito um percurso na história do uso da LS no Brasil, bem como uma abordagem sobre os 

direitos linguísticos dos seus usuários e as trajetórias de lutas das comunidades surdas pelo 

reconhecimento do uso da LIBRAS, culminando com a lei que a reconhece como língua. A 

segunda seção traz uma análise da lei e do decreto de LIBRAS, no que se refere ao seu 

reconhecimento legal como língua e a obrigatoriedade do ensino da mesma como disciplina, 

mostrando a gênese da implantação da LIBRAS na UFS/Campus São Cristóvão pelo DED a 

partir do curso de Pedagogia, e o papel deste departamento na expansão e difusão dessa língua 

na instituição. E, por fim, são apresentadas as considerações finais. 

Com este estudo, espera-se ampliar o leque de pesquisas sobre a LIBRAS e trazer uma 

contribuição para a historiografia dessa língua e o fortalecimento do respeito aos direitos 
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linguísticos dos surdos
14

. 

 

 

 

 

 

                                                 
14

Refere-se aos direito de uso de sua língua primeira (a língua de sinais) nos vários espaços públicos sociais e na 

educação, e de ter acesso a todas as informações e conhecimento veiculados nesses espaços em sua língua. 
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1 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

 
 

"Quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu aceito a pessoa. 

Quando eu rejeito a língua, eu rejeitei a pessoa, 

 porque a língua é parte de nós mesmos. 

Quando eu aceito a língua de sinais, eu aceito o surdo, 

 e é importante ter sempre em mente que o surdo tem o direito de ser surdo.  

Nós não devemos mudá-los 

 ajudá-los, mas temos que permitir-lhes ser surdo." 

(Terje Basilier) 
 

 

Não se sabe ao certo onde e como surgiram as LS em todo o mundo. No entanto, 

considera-se que estas foram criadas por pessoas surdas que tentaram resgatar o 

funcionamento comunicativo através dos demais canais
15

 por terem um impedimento 

auditivo. Segundo Ramos: 

 

Pelo fato de as Línguas de Sinais serem “faladas”, sem registro escrito
16

, 

existe muita dificuldade de se localizarem as origens das mesmas. Por se 

tratarem também de comunidades pequenas e não reunidas geograficamente, 

o que se conhece até hoje sobre os surdos e suas Línguas de Sinais ainda é 

pouco (RAMOS, 2002, p. 2). 

 
 

“O registro mais antigo é do ano 1579, com a representação do alfabeto digital
17

 numa 

gravura em madeira extraído da obra de ‘Cosmos Rosselius’, em Veneza.” (SOUZA, 2009, p. 

48). 

As LS só obtiveram reconhecimento linguístico
18

 na segunda metade do século XX. 

Antes desse período as sociedades priorizavam o trato vocal
19

 para o desenvolvimento de uma 

língua (TELES, 2013, p. 29). Por muito tempo elas foram concebidas como sistemas cheios 

de falhas, como línguas sem gramática. De acordo com Brito (1995), hoje, afirmações como 

                                                 
15

Refere-se ao uso do canal visual-motor ou gesto-visual, ou ainda, espaço-visual caracterizado pelo uso da 

língua de sinais na comunicação. 
16

Desde 1997, um grupo de pesquisadores de 14 países (incluindo o Brasil) vêm trabalhando com um sistema de 

representação das Línguas de Sinais, o Sign Writing/Escrita dos Sinais. (MADSON, 2012).  
17

Conhecido também como alfabeto datilológico ou alfabeto manual é um tipo de sistema manual de 

representação quer simbólica, quer icônica, das letras e da ortografia dos alfabetos das línguas orais e faz parte 

da língua de sinais. É formado por uma série de configurações de mão que correspondem às letras e números 

da língua escrita. Configura-se como um empréstimo linguístico a uma língua oral e é usado para expressar 

nomes de pessoas, localidades e outras palavras que não apresentam sinal na língua de sinais. (FELIPE, 2007) 
18

Reconhecimento das línguas de sinais, enquanto língua natural, a partir das pesquisas linguísticas iniciadas na 

década de 1960. 
19

Prioridade nas línguas orais. No caso dos surdos, eram submetidos à oralização como forma de 

desenvolvimento da linguagem. 
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estas fazem parte dos mitos sobre as LS. No entanto, foi necessário um longo tempo para se 

chegar à comprovação de que essas línguas têm estruturas altamente complexas e que servem, 

tanto como meio de comunicação e expressão de uma comunidade, como para desempenhar 

todas as demais funções das línguas naturais. 

Antes da década de 1960 as LS foram pouco investigadas, ficando na obscuridade e 

não tendo sido reconhecido ou atribuído qualquer valor linguístico a ela.  Neste período, as 

LS ainda eram tidas como linguagens artificiais, pois se tinha em mente que estas tomavam 

como base as línguas orais, eram subordinadas a sua gramática, sendo, portanto, uma 

transposição destas línguas ao espaço a partir de uma materialidade viso-manual
20

 (LODI, 

2004, p. 3). 

 Foi nesta década que iniciaram os primeiros estudos linguísticos das LS por Willian 

Stokoe
21

 (1920-2000). Considerado o pai da linguística da LS americana, foi um dos 

primeiros linguistas a estudar uma LS com tratamento linguístico.  

Stokoe iniciou uma revolução nos estudos, mostrando para o mundo inteiro que as LS 

são línguas naturais, pois apresentou pela primeira vez os elementos linguísticos de uma LS, 

fazendo uma análise descritiva no nível quirológico
22

 e morfológico. Estes estudos trouxeram, 

e ainda trazem, muitas e fortes contribuições para as pesquisas linguísticas no Brasil e no 

mundo. 

No Brasil, a LS começou a ser investigada na década de 1980, pela linguista Lucinda 

Ferreira Brito
23

. Ela inicia seus importantes estudos linguísticos sobre a Língua de Sinais 

Brasileira (LSB) focando na variante de São Paulo, e sobre a Língua de Sinais Urubu-Kaapor 

(LSKB)
24

,  pertencente à família Tupi-Guarani, uma língua usada na comunidade indígena 

Urubu-Kaapor
25

, da Floresta Amazônica Brasileira e do interior do Maranhão, após um mês 

                                                 
20

O mesmo que viso-motor. Que se utiliza da visão e das mãos para comunicação, através da língua de sinais, 

que é estruturada no espaço. 
21

Dr. William C. Stokoe, Jr. foi um estudioso, que pesquisou extensivamente Língua Americana de Sinais 

enquanto trabalhava na Universidade Gallaudet. De 1955 a 1970 trabalhou como professor e chefe do 

departamento de inglês, na Universidade Gallaudet. 
22

Nível linguístico da língua de sinais correspondente ao fonológico das línguas orais. (QUADROS & 

KARNOPP, 2004). 
23

Primeira pesquisadora da língua de sinais, no Brasil. Fez pesquisas sobre as duas línguas de sinais brasileiras: a 

LIBRAS e a LSKB (Língua de Sinais dos Urubu-Kaapor) Disponível em: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4783236P4. Acesso em: 

05/08/2104). 
24

Língua utilizada por toda comunidade Urubu-Kaapor (surdos e ouvintes). Todos os ouvintes da tribo são 

bilíngues. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/formacao/fim-isolamento-indios-surdos-

424770.shtml> Acesso em: 05/08/2014. 
25

Povo indígena da Floresta Amazônica e do interior do Maranhão, que utiliza, também, uma língua de sinais na 

comunicação, pois em sua população há um grande número de surdos. Disponível em:         

<http://revistaescola.abril.com.br/formacao/fim-isolamento-indios-surdos-424770.shtml> Acesso em: 

05/08/2014. 
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de convivência com os mesmos, documentando em filme sua experiência (RAMOS, 2002, p. 

5).  Nesse estudo, Ferreira Brito constatou que ambas tratavam-se de legítimas LS. Portanto, 

temos, reconhecidamente, duas LS no Brasil (FELIPE, 2001; QUADROS, 2012). 

A partir de 1982, Ferreira Brito começou a documentar os sinais da LSKB, como a 

denominou, diferenciando-a da Língua de Sinais dos Centros Urbanos Brasileiros (LSCB)
26

, 

atual LIBRAS. A LSB foi denominada LIBRAS a partir do II Congresso Latino Americano de 

Bilinguismo para Surdos, realizado em 1993, em substituição a denominação LSCB, uma vez 

que esta sigla era o termo utilizado apenas em pesquisas linguísticas e LIBRAS, e pela 

comunidade surda de São Paulo. 

 

Foram sugeridas três opções de siglas para serem votadas: 1) Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS (do grupo da FENEIS, com a professora 

Marta Ciccone); 2) Língua de Sinais Brasileira – LSB ( do grupo da 

professora lingüista Eulália Fernandes),  e 3) Língua de Sinais dos Centros 

Urbanos Brasileiros – LSCB (do grupo dos surdos paulistas), da comissão 

paulista de defesa dos direitos ao surdo – COPADIS, e da professora 

lingüista Lucinda Brito (SOUZA, 2009, p. 50). 

 

Segundo Quadros e Karnopp (2004) embora o termo LIBRAS seja utilizado para 

referir-se à LS utilizada no Brasil, existem, também, outras siglas para referir-se a ela, como a 

LSB, que é uma sigla utilizada internacionalmente, de acordo com os padrões de identificação 

para as LS. 

No dia 24 abril de 2002, a LIBRAS é reconhecida legalmente como a língua da 

comunidade surda brasileira, pela Lei nº 10.436. Essa lei originou-se do Projeto de Lei nº 

131/96
27

 que havia sido aprovado três semanas antes pelo senado federal, no dia 3 de abril. 

(BRITO; NEVES; XAVIER apud SILVA, 2013, p. 71). 

 Assim, é instaurada a possibilidade de ganhar respaldo para uma luta que precede o 

documento legal. Entretanto, a LIBRAS ainda não é valorizada como tal e, muitas vezes, tem 

seu status de língua questionado. Por conta disso, é importante não só o reconhecimento da 

LIBRAS oficialmente, mas também a obrigatoriedade da mesma com disciplina curricular nas 

IES. Pois, através desta disposição legal, o conhecimento da mesma como língua e não apenas 

como linguagem se dá, possibilitando a valorização da mesma como tal, bem como a sua 

difusão.  

 

                                                 
26

Como também era denominada a LIBRAS até a década de 1980, pelos pesquisadores da língua de sinais no 

Brasil e pelos surdos de São Paulo. 
27

Projeto que deu origem à “Lei de LIBRAS”, Lei nº 10.436/2002. 
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1.1 LÍNGUA E LINGUAGEM 

 

Como foi dito anteriormente, entender e reconhecer a LIBRAS como língua e não 

apenas linguagem é imprescindível para que haja a valorização da mesma e, 

consequentemente, a sua difusão. Assim, diante dessa concepção sobre a LIBRAS, cabe 

reservar um espaço para esclarecer os conceitos de língua e linguagem a partir do ponto de 

vista de alguns teóricos. 

 Segundo Saussure (1977) a língua não se confunde com a linguagem, pois ela é 

somente uma parte determinada e essencial da segunda, sendo ao mesmo tempo, um produto 

social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo 

corpo social para possibilitar o exercício dessa faculdade nos indivíduos.  

A linguagem por sua vez é tida como tudo que envolve significação, que tem valor 

semiótico, não se restringindo apenas a uma forma de comunicação, e é nela que o 

pensamento do indivíduo é constituído. (GOLDFELD, 1997).  Ainda segundo a autora, a 

linguagem está sempre presente no sujeito, até quando este não está se comunicando com 

outras pessoas; ela constitui o sujeito, a forma como este percebe o mundo e a si próprio.  

A linguagem é uma faculdade humana, uma capacidade que os seres humanos têm 

para produzir, desenvolver, compreender a língua e outras manifestações simbólicas 

semelhantes à língua. Desta forma, a linguagem é heterogênea e multifacetada, pois ela tem 

aspectos físicos, fisiológicos e psíquicos, e pertence tanto ao domínio individual quanto ao 

domínio social. É impossível descobrir a unidade da linguagem. Por isso, ela não pode ser 

estudada como uma categoria única de fatos humanos. Segundo Saussure (1977, p.17), “ela 

pertence, além disso, ao domínio individual e domínio social; não se deixa classificar em 

nenhuma categoria de fatos humanos, pois, não sabe como inferir sua unidade”. 

Já a língua é diferente, é uma parte bem definida e essencial da faculdade da 

linguagem e não pode ser confundida com o uso restrito desta. É um produto social da 

faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, estabelecidas e adotadas 

por um grupo social para o exercício da faculdade da linguagem. Portanto, a língua é uma 

unidade por si só; é a norma para todas as demais manifestações da linguagem; um princípio 

de classificação, com base no qual é possível estabelecer certa ordem na faculdade da 

linguagem. Assim, a língua: 

 

[...] não se confunde com a linguagem; é somente uma parte determinada, 

essencial dela indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da 
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faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas 

por um corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos 

(SAUSSURE, 1977, p. 17). 

 

O que Saussure pensa é que os seres humanos têm uma capacidade para produzir 

sistemas simbólicos, ou seja, sistemas de conceitos associados a uma determinada forma, 

como a língua, as artes plásticas, o cinema, o teatro, a dança. Essa capacidade é a linguagem. 

Desta forma, a capacidade da linguagem não pode ser o objeto de estudo de uma única ciência 

como a linguística, na medida em que ela tem características de naturezas diversas: física, 

fisiológica, antropológica etc. O objeto da linguística deve ser a língua, que é um produto 

social da faculdade da linguagem, e que é uma unidade. 

 Saussure entende que, de todas as manifestações da faculdade da linguagem, a língua 

é a que mais bem se presta a uma definição autônoma. Por isso, ela ocupa um lugar de 

destaque entre as manifestações da linguagem e, como tal, deve ser tomada como base para o 

entendimento de todas as outras manifestações.  

Assim sendo, a língua é um sistema; um conjunto organizado de elementos que se 

define pelas características desses elementos e no qual cada elemento é determinado pelas 

diferenças que apresenta em relação a outro elemento, e por sua relação com todo o conjunto. 

Quadros e Karnopp (2004) conceituam língua como “um sistema padronizado de 

sinais/sons arbitrários, caracterizados pela natureza dependente, criatividade, deslocamento, 

dualidade e transmissão cultural. Isto é verdade para todas as línguas do mundo que são 

reconhecidamente semelhantes em seus traços principais” (Ibid., p. 28). 

Para que as LS chegassem ao ponto de serem reconhecidas como línguas naturais
28

, 

entendido o conceito de natural, foram avaliadas as semelhanças existentes entre as mesmas e 

as línguas orais.  Uma dessas semelhanças, seguindo a linha saussuriana, é a existência de 

unidades mínimas formadoras de unidades mais complexas, que podem ser observadas em 

todas as LS no mundo que possuem os níveis fonológico/quirológico, morfológico, sintático, 

semântico e pragmático
29

. 

A LS se diferencia da língua oral no que se refere à modalidade, pois a primeira tem 

como meio propagador o campo gesto-visual
30

 e a língua oral, o canal oral-auditivo. Sobre a 

convenção dos signos, Saussure ([1916], 1995, p. 18) menciona que “a língua é uma 

                                                 
28

As línguas de sinais também são concebidas como línguas naturais, pois compartilham de uma série de 

características que lhes atribui caráter específico de língua da mesma forma que as línguas orais. (QUADROS 

& KARNOPP, 2004). 
29

Os mesmos níveis linguísticos que possuem e formam todas as línguas orais. 
30

Modalidade de realização da língua de sinais em que se utiliza o campo gestual e a visão para a comunicação. 
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convenção e a natureza do signo convencional é indiferente. A questão do aparelho vocal se 

revela, pois, secundária ao problema da linguagem”. 

Mesmo com a diferença de modalidades de emissão e recepção, e de apresentar 

antagonismos quanto às regras constitutivas, a LS deve ser respeitada como língua, pois 

assume a mesma função da língua oral, que é a comunicação.  

De acordo com Quadros (1997), a LS surge pelos mesmos ideais que as línguas orais, 

que são as necessidades naturais e específicas dos seres humanos de usarem um sistema 

linguístico para expressarem ideias, sentimentos e ações. Assim, a LS constituiu-se da 

necessidade de os surdos se comunicarem e participarem como parte integrante do seu meio, 

uma vez que apresentam dificuldades na aquisição da língua oral.  

A LS apresenta em sua estrutura sistemas abstratos, regras gramaticais e 

complexidades linguísticas. Quadros ressalta também que a LS apresenta-se tão complexa e 

expressiva quanto a língua oral e estabelece características próprias, de acordo com a 

nacionalidade e até mesmo a regionalidade
31

.  

Os princípios universais são comuns a todas as línguas
32

, não importando se são orais 

ou gestuais. Portanto, as LS devem ser vistas e aceitas como língua. Fazendo uma interface 

sobre a questão articulatório-perceptual, Saussure ([1916], 1995) diz, citando Whtiney: 

 

[...] para Wthiney, que considerava a língua uma instituição social da mesma 

espécie que todas as outras, é por acaso e por simples razões de comodidade 

que todos nós servimos do aparelho vocal como instrumento da língua; os 

homens poderiam também ter escolhido o gesto e empregar imagens visuais 

em lugar de imagens acústicas. (SAUSSURE, [1916], 1995, p. 17). 

 

As pesquisas sobre LS modernas iniciaram-se no século passado. Em 1957, 

determinado, sobretudo, pelas ideias de Saussure, Willian C. Stokoe, precursor desses estudos, 

levantou a hipótese de que as LS poderiam ser consideradas naturais e, portanto, instrumento 

linguístico propriamente dito, no sentido mais geral dado por Saussure, e assim, em 1960, ele 

concluiu a primeira descrição de uma LS, a American Sign Language (ASL). (LODI, 2004, 

p.2). Por meio de análises linguísticas, Stokoe comprovou que essas línguas apresentavam 

características próprias de uma língua genuína, em relação à sua estrutura gramatical.  

                                                 
31

Cada país tem sua língua de sinais e uma mesma língua de sinais tem, dentro do país, uma variação de dialetos 

de uma região pra outra, ou de um estado para outro, como todas as línguas orais. (QUADROS; KARNOPP, 

2004). 
32

Princípios universais a todas as línguas: flexibilidade e versatilidade, arbitrariedade, descontinuidade, 

criatividade/produtividade, dupla articulação, padrão, dependência estrutural, linguagem humana versus 

comunicação animal, origem e funções da linguagem. (QUADROS & KARNOPP, 2004). 
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De acordo com Quadros (2004), a análise estabelecida por Stokoe sobre a formação 

dos sinais, propunha a decomposição deles em três parâmetros principais (configuração de 

mão, locação da mão, movimento da mão), a fim de analisar a constituição, afirmando não 

possuírem significado de forma isolada.  

A configuração de mão (CM), de acordo com Strobel & Fernandes (1998), é definida 

como a forma assumida pela mão durante a articulação de um sinal; a locação da mão, ou 

ponto de articulação (PA), é o local onde o sinal será realizado; e o movimento (M) demonstra 

o deslocamento da mão durante a execução do sinal, possuindo diferentes formas e direções. 

Além disso, os sinais podem ter ou não movimento. 

Posteriormente, outros parâmetros foram acrescentados às pesquisas da quirologia dos 

sinais por outros pesquisadores. São eles: Orientação da palma da mão (OR) e Expressões 

Não Manuais (ENM). 

O parâmetro orientação da palma da mão, de acordo com Quadros (2004), vem a ser 

a direção que a palma da mão indica na realização do sinal, e os componentes não manuais, 

ou seja, as expressões faciais e corporais, usadas para distinguir significados entre sinais 

dentro do contexto de enunciação, servem para marcar o tipo de frase e a intensificação do 

advérbio, e expressar emoções. 

Esse estudo tornou-se a base para que outras pesquisas fossem desenvolvidas em 

diferentes países e, assim, a descrição linguística das diferentes LS existentes fosse realizada, 

bem como contribuíssem para novos olhares e direcionamentos dos estudos das LS. 

Dessa forma, as LS deixaram de ser tratadas como um conjunto de símbolos visual-

manuais desarticulados e passaram a ser concebidas como uma estrutura linguística, com base 

nos mesmos princípios gerais de organização que podem ser encontrados em qualquer língua 

e que, portanto, satisfazem as mesmas funções e os mesmos rendimentos processuais que se 

podem alcançar na utilização das línguas orais. 

 

 

1.2 LIBRAS: EVOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS E PAPEL 

 

As LS não são apenas uma linguagem, elas constituem-se línguas naturais 

internamente e externamente, uma vez que refletem a capacidade psicobiológica humana para 

a linguagem e surgiram da mesma forma que as línguas orais: da necessidade natural e 

específica dos seres humanos de utilizarem um sistema linguístico de ideias, ações e 

sentimentos. Elas não se derivam das línguas orais e fluíram de uma necessidade natural de 
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comunicação entre pessoas que não utilizam o canal auditivo-oral, mas o canal espaço-

visual
33

 como modalidade linguística. Segundo Quadros & Karnopp: 

 

As línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como 

línguas naturais ou como um sistema linguístico legítimo e não como um 

problema do surdo ou como uma patologia da linguagem. Stokoe, em 1960, 

percebeu e comprovou que a língua dos sinais atendia a todos os critérios 

linguísticos de uma língua genuína, no léxico, na sintaxe e na capacidade de 

gerar uma quantidade infinita de sentenças. (QUADROS; KARNOPP, 2004, 

p.30). 

 

As LS têm a sua própria estrutura linguística, possuem todos os níveis linguísticos e se 

prestam às mesmas funções das línguas orais, porque também podem expressar qualquer 

conceito, do concreto ao abstrato. Sobre essas funções, Felipe esclarece: 

 

Pesquisas sobre as línguas de sinais vêm mostrando que essas línguas são tão 

compatíveis quanto em complexidade e expressividade a quaisquer línguas 

orais. Elas expressam idéias sutis, complexas e abstratas. Os seus usuários 

podem discutir filosofia, literatura ou política, além de esportes, trabalho, 

moda e utilizá-las com função estética para fazer poesias, teatro e humor. 

(FELIPE, 1998, p. 81). 

 

 

As LS também são consideradas línguas naturais, pois demandam tempo para 

aprendizagem. De acordo com Quadros (2006): 

 

Línguas não se aprendem em cursos de curta duração, mas em anos de 

trabalho e contato com a segunda língua. A língua de sinais é, de fato, a 

segunda língua para esses professores e intérpretes e as conseqüências deste 

processo – satisfatórias ou não, de contato com a língua aprendida 

artificialmente – encontram-se refletidas diretamente no desenvolvimento 

dos alunos surdos na escola. (QUADROS, 2006, p. 151-152). 

 

Há somente um aspecto que diferencia as LS das oral-auditivas, que é a utilização da 

modalidade espaço-visual. Enquanto a maioria ouvinte utiliza uma língua na modalidade oral-

auditiva, os surdos utilizam uma língua de modalidade visual-motora. Quadros nos esclarece 

sobre essa modalidade de língua: “As línguas de sinais apresentam-se numa modalidade 

diferente das línguas oral-auditivas; são línguas espaço-visuais, ou seja, a realização dessas 

línguas não é estabelecida através do canal oral-auditivo, mas através da visão e da utilização 

do espaço” (QUADROS, 1998, p. 64). 
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O mesmo que canal viso-gestual ou viso-motor. 
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Ferreira-Brito também afirma a diferenciação entre estas duas modalidades de língua: 

 

As línguas de sinais distinguem-se das línguas orais porque se utilizam de 

um meio ou canal visual-espacial e não oral-auditivo. Assim, articulam-se 

espacialmente e são percebidas visualmente, ou seja, usam o espaço e as 

dimensões que ele oferece na constituição de seus mecanismos 

“fonológicos”, morfológicos, sintáticos, semânticos para veicular 

significados, os quais são percebidos pelos seus usuários por meio das 

mesmas dimensões espaciais (BRITO, L., 1998, p. 19). 

 

Assim como as diversas LS e orais, a LIBRAS também possui todos os níveis 

linguísticos: quirológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático, e estrutura 

gramatical própria, sendo adequadas para transmitir informações e para ensinar. Segundo 

Ferreira Brito: 

 

A LIBRAS é dotada de uma gramática constituída a partir de elementos 

Constitutivos das palavras ou itens lexicais e de um léxico que se estruturam 

a partir de mecanismos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos 

que apresentam também especificidades, mas seguem também princípios 

básicos gerais. É dotada também de componentes pragmáticos convencionais 

codificados no léxico e nas estruturas da LIBRAS e de princípios 

pragmáticos que permitem a geração de implícitos sentidos  metafóricos, 

ironias e outros significados não literais (BRITO, L., 1998, p. 23). 

 
 

A LIBRAS é a língua utilizada pelos surdos que vivem em localidades do Brasil onde 

existem comunidades surdas
34

, portanto não é uma língua universal. Assim como as línguas 

faladas, as LS não são universais. Cada país apresenta a sua própria LS. Segundo Strobel e 

Fernandes,  

 

[...] no mundo, há, pelo menos, uma língua de sinais usada amplamente pela 

comunidade surda de cada país, diferente da língua falada usada na mesma 

área geográfica. Isto se dá porque essas línguas são independentes das 

línguas orais, pois foram produzidas dentro da comunidade surda [...] 

(FERNANDES; STROBEL, 1998, p.1). 

 

No caso do Brasil, tem-se a LIBRAS, que teve sua origem na Língua Francesa de 

                                                 
34

O conceito de comunidade surda é entendido por alguns autores, como “o lugar onde os surdos se encontram, 

onde os surdos se sentem iguais, sejam eles na escola, na residência, nos clubes dos surdos, nos eventos 

desportivos de surdos, nas festas de surdos etc.” (BUENO, 1998, p. 45). Para Felipe, “uma comunidade surda é 

um grupo de pessoas que mora em uma localização particular, compartilha as metas comuns de seus membros 

e, de vários modos, trabalha para alcançar estas metas.” (2002, p. 45). 
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Sinais (LSF), trazida ao Brasil por Ernest Huet
35

, e acabou se mesclando aos gestos dos 

surdos brasileiros, dando origem à LSB, cujo léxico foi sendo complementado a partir de 

gestos desenvolvidos para se referir às especificidades de nossa cultura, do ambiente físico e 

simbólico.   

Considera-se que a LIBRAS deveria ser a primeira língua (L1)
36

 dos surdos 

brasileiros, porque tendo eles dificuldades para aquisição espontânea de qualquer língua 

natural oral, só vão ter acesso a uma L1 que não seja veiculada através do canal oral-auditivo, 

e o status oficial de língua adquirido pela LIBRAS por meio de lei garante aos surdos que esta 

seja sua L1.  

Além do reconhecimento da LIBRAS como língua, esta a Lei de LIBRAS prevê 

também, entre outros dispositivos, que o poder público e as concessionárias de serviços 

públicos devem garantir formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão dessa língua 

como meio de comunicação objetiva. 

 

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

brasileira de sinais – LIBRAS e outros recursos de expressão a ela 

associados.  

Parágrafo único. Entende-se como Língua brasileira de sinais – LIBRAS a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades surdas 

do Brasil (BRASIL, 2002).  

 

 

Apesar da oficialização da LIBRAS legitimar o surdo como sujeito de linguagem, 

ainda há muitas questões a serem discutidas sobre as políticas linguísticas. A própria lei de 

LIBRAS reduz esta língua somente à função comunicativa quando a reconhece apenas como 

forma de comunicação e expressão de comunidades surdas brasileiras. Portanto, mesmo após 

o reconhecimento legal da LIBRAS, as lutas dos surdos se mantiveram para a garantia de 

direito de uso dessa língua em diferentes esferas sociais. 

As lutas das comunidades surdas brasileiras para uso da LS estão implícitas na história 

da educação dessas pessoas e tiveram início com a fundação do Imperial Instituto dos Surdos-

Mudos (IISM) em 1857 – atualmente, Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)
37

 – 

                                                 
35

Professor surdo do Instituto de Surdos-Mudos de Bourges, na França, que veio à convite de D. Pedro II para 

fundar a primeira escola para surdos no Brasil, o Imperial Instituto de Surdos-Mudos, em 1857, atual Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES), localizado no Rio de Janeiro (SOUZA, 2007, p. 84). 
36

Sendo a LIBRAS a primeira língua (L1), a Língua Portuguesa é a segunda língua (L2). 
37

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES): foi criado pela Lei n° 939, de 26 de setembro de 1857, com 

denominação dada pela Lei n° 3.198, de 6 de julho de 1957. Órgão específico, singular e integrante da estrutura 

organizacional do Ministério da Educação, conforme Decreto n° 6.320, de 20 de dezembro de 2007, de 
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na cidade do Rio de Janeiro (SOUZA, 2007, p. 24).  

 

1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO USO DA LS NA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

E DA SUA DIFUSÃO NO BRASIL: O PAPEL DO INES  

 

No seu percurso de quase dois séculos, o Instituto recebeu as seguintes denominações: 

Collégio Nacional para Surdos-Mudos – 1856/1857; Instituto Imperial para Surdos-Mudos – 

1857/1858; Imperial Instituto para Surdos-Mudos – 1858/1865; Imperial Instituto dos Surdos-

Mudos – 1865/1874; Instituto dos Surdos Mudos – 1874/1890; Instituto Nacional de Surdos 

Mudos – 1890/1957 e Instituto Nacional de Educação de Surdos – 1957 até os dias atuais. 

Esta última é considerada a mudança mais significativa das denominações que o Instituto 

recebeu, que foi a substituição da palavra “Mudo”
38

 pela palavra “Educação”. Essa mudança 

foi um reflexo do ideário de modernização da década de 1950 no Brasil, onde o Instituto, e 

suas discussões sobre a educação de surdos, também estava inserido (ROCHA; PORTAL; 

INES, s.d). 

Em 1855, D. Pedro II trouxe para o país, recomendado pelo Ministro da Instrução 

Pública da França, um professor francês surdo chamado Ernest Huet, que era partidário do 

abade Charles Michel de L'Epée – conhecido na história como  L'Epée, usava o Método 

Combinado (método de ensino que utilizava tanto sinais como o treinamento em língua oral) 

– para fundar a primeira escola para surdos no país, na cidade do Rio de Janeiro. O referido 

professor veio do Instituto de Surdos-Mudos de Bourges, na França. (SOUZA, 2007, p. 84).  

Segundo Ramos (apud REIS, 2002, p. 6), o professor Geraldo Cavalcanti de 

Albuquerque, discípulo do professor João Brasil Silvado (diretor do Instituto Nacional de 

Surdos Mudos em 1907), informou-lhe em entrevista que o interesse do imperador D. Pedro II 

na educação de surdos viria do fato da princesa Isabel ser casada com o Conde D’Eu, 

parcialmente surdo, e de ser mãe de um filho surdo. Houve, então, um empenho especial por 

parte de D. Pedro II quanto à fundação de uma escola para surdos no Brasil. 

                                                                                                                                                         
referência nacional na área da surdez, dotado de autonomia limitada e subordinado diretamente ao Ministro de 

Estado da Educação, atuando tecnicamente em articulação com a Secretaria de Educação Especial. Disponível 

em: <http://portalines.ines.gov.br/ines_portal_novo/?page_id=57>. Acesso em: 01 ago. 2014. 
38

A palavra mudo não corresponde à realidade dessa pessoa. O surdo tem aparelho fonador e se for oralizado, 

pode falar. O reconhecimento da dimensão política, linguística, social e cultural da surdez fez com que essa 

denominação mudasse. Hoje, as pessoas com deficiência auditiva preferem ser chamadas de surdos. (GESSER, 

2009, p. 45-46). Os termos corretos são: surdo; pessoa surda; pessoa com deficiência auditiva. (Terminologia 

sobre Deficiência na Era da Inclusão/Romeu Kazumi Sazaki). Disponível em: 

<www.cnbb.org.br/...geral/RomeuSassaki_Terminologiadeficiencia.DOC>. Acesso em: 15 ago. 2014. 
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Huet apresenta a D. Pedro II um relatório que revelava sua intenção de fundar uma 

escola no Brasil e informava sobre a sua experiência enquanto diretor de uma instituição para 

surdos na França, o Instituto de Surdos-Mudos de Bourges (PINTO, 2007, p. 7). Era uma 

prática comum que os surdos formados pelos institutos especializados europeus, fossem 

contratados a fim de ajudar a fundar estabelecimentos para a educação de seus semelhantes. 

Portanto, podemos compreender que a proposta de Huet correspondia a essa tendência. 

D. Pedro apoia a iniciativa de Huet e designa o Marquês de Abrantes para acompanhar 

o processo de criação da primeira escola para surdos no Brasil e o Instituto começa a 

funcionar no dia 1º de janeiro de 1856, seguindo o modelo da educação francesa. Até 1908, 

essa data era considerada como data de fundação do Instituto. Em 19 de março de 1908, a data 

foi transferida para a data de promulgação da Lei nº 939 de 26 de Setembro de 1857 (PINTO, 

2007, p. 8-9).  

O instituto começa a funcionar com a proposta de ensino apresentada por Huet, 

voltado à educação literária e ensino profissionalizante de meninos e meninas com idade entre 

7 e 14 anos. Essa proposta continha as disciplinas: Língua Portuguesa, Aritmética, Geografia, 

História do Brasil, Escrituração Mercantil, Linguagem Articulada, Doutrina Cristã e Leitura 

sobre os Lábios (LOBO, 2008, p. 418). 

Em relação à disciplina “Leitura sobre os Lábios”, era oferecida apenas aos que 

tinham aptidão, justificando que os surdos com resíduo auditivo teriam muito mais chance de 

desenvolver a linguagem oral. (RAMOS, 2002, p. 6). Esta questão sempre foi tomada como 

objeto de polêmica ao longo da história do Instituto, uma vez que a orientação educacional 

dos alunos era diferenciada, ou seja, os que não tinham aptidão para a linguagem oral, 

segundo o entendimento da época, não frequentavam as aulas de Leitura sobre os Lábios.  

A partir de então, os surdos brasileiros passaram a contar com uma escola 

especializada para a sua educação, onde tiveram a oportunidade de criar a LSB, mistura da 

LSF com os sistemas de comunicação já usados pelos surdos das mais diversas localidades
39

. 

Os principais Institutos de Educação de Surdos tiveram como modelo a educação 

francesa e, consequentemente, independente da contradição entre ensino através da oralidade 

ou da LS, carregam consigo a forte contribuição francesa, pela nacionalidade de Huet e pela 

LSF. Por conseguinte, a LSB recebeu contribuições da LSF, apesar de no programa de ensino 

adotado inicialmente por Huet não haver nenhuma referência a esta LS (ALBRES, 2005, p. 

                                                 
39

“Estes contatos das línguas de sinais se propagaram, independentemente do espaço geográfico, como nas 

línguas orais, que geralmente se originam na língua de um país quando é tomada de posse pelo outro país na 

fronteira. Há a possibilidade de que as línguas de sinais em contato, quando se encontraram, sofreram a 

influência dos fenômenos linguísticos” (DINIZ, 2010, p. 24). 
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2). 

Em 1859, problemas econômicos, disciplinares e morais tumultuaram o Instituto. 

Então, em 1861, Huet reconhece não ter mais condições de dirigir a instituição e propõe ao 

Marquês de Olinda que lhe paguem uma indenização e uma pensão anual para entregar a 

escola ao Império. O marquês logo encarrega o ministro do Brasil em Paris para a contratação 

de um brasileiro para ensinar e dirigir o Instituto, sendo o escolhido Manoel de Magalhães 

Couto (SOUZA, 2007, p. 85). 

Deste modo, no final de 1861, mediante acordo financeiro, Huet desligou-se de suas 

funções e mudou-se para o México, para ensinar aos surdos de um instituto fundado por seu 

irmão, também surdo. Em 1862, Huet deixou o instituto, sendo o seu cargo de diretor ocupado 

por Dr. Manuel de Magalhães Couto, que deixa de realizar um trabalho educacional por não 

ter conhecimento acerca da educação de surdos (TELES, 2013, p. 35). 

Com isso, a pedido do ministro Fernando Torres, o doutor Tobias Rabello Leite
40

 foi 

chamado para realizar uma inspeção, cujo resultado emitiu um relatório sobre a situação em 

que se encontrava o Imperial Instituto para Surdos Mudos, atestando que ali não havia 

nenhum trabalho, mas sim “um depósito asilar de surdos”
41

. Então, Manoel de Magalhães 

Couto foi exonerado e Tobias Rabello Leite assumiu o cargo de diretor interino em 1868, 

ficando nessa condição até 1872, quando foi nomeado diretor efetivo, permanecendo no cargo 

até 1896, ano de sua morte. (SOUZA, 2007, p. 85-86). 

De acordo com Lemos (apud BUENO, 1993, p.85-86), o IISM entrou em crise com 

um ano de funcionamento e essa crise só foi resolvida a partir de 1867, depois da inspeção de 

Tobias Rabello Leite.  

De 1868 em diante, com Tobias Rabello Leite à frente do instituto, a educação dos 

surdos no Brasil passou a ser sistematizada e divulgada, especialmente através de suas obras 

com distribuição gratuita, bem como foi restabelecido “[...] o processo de divulgação e uso da 

LS (SOUZA, 2007 p. 84-85; TELES, 2013, p. 35). 

Por ser consciente das dificuldades na educação dos surdos, a gestão de Tobias 

Rabello Leite no instituto foi marcada por discussões sobre a melhor forma de ensinar aos 

surdos. De acordo com Souza (2008): 

                                                 
40

Médico sanitarista nascido em Sergipe, Tobias Rabello Leite advoga que, devido a sua especificidade, a 

educação de surdos deveria ser ministrada por um médico com vocação para a educação. (SOUZA, 2007, p. 

78). 
41

Como foi considerado o IISM pelo relatório emitido por Tobias Rabello Leite, depois de realizar uma inspeção 

no instituto e constatar que não era feito nenhum trabalho educacional com os surdos. (SOUZA, 2007, p. 85). 
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No início de sua gestão, ele adotou a Língua de Sinais, considerando-a como 

o melhor meio para ensiná-los. Depois dos congressos internacionais, no 

final dos anos oitocentos, o instituto passou a utilizar linguagem articulada, 

isto é, o ensino da língua oral para os surdos. No início da República, no 

entanto, o ensino através da linguagem articulada passou a ser questionado 

(SOUZA, 2008, p. 6). 

 

 

Ainda de acordo com Souza (2008), essa ambiguidade sobre o melhor método de 

ensino na educação dos surdos foi refletida em duas publicações do INES. Em 1875, Tobias 

Leite publica o livro de um aluno do instituto, Flausino José da Gama, intitulado “Iconografia 

dos Sinais dos Surdos-Mudos”
42

. Neste livro, ele informava que o objetivo do mesmo era 

vulgarizar a língua de sinais, uma vez que era o meio predileto dos surdos para manifestação 

dos seus sentimentos. Já em seu livro “Notícias do Instituto dos Surdos–Mudos”
43

 (1871), 

reeditado em 1876, 1877 e 1887, ele enfatizava a importância de que o surdo se comunicasse 

pelo meio que fosse mais cômodo para o mesmo, tirando proveito da escrita e da palavra 

articulada (SOUZA, 2008, p. 6). 

De qualquer forma, “Iconografia dos Sinais dos Surdos-Mudos” é considerado o 

documento mais importante encontrado até hoje sobre a LSB (LOBO, 2008, p.42). A 

influência da LSF na produção de sinais da LS no Brasil, pela comunidade surda escolar do 

país, é mostrada nesta obra, com cópias distribuídas para várias localidades do Brasil.  

Possivelmente, alguns sinais da Iconographia foram encaixados na LS presente 

naquela comunidade escolar, ou seja, houve interferência da LSF na LIBRAS, misturando 

alguns sinais na comunicação das pessoas surdas deste instituto. Assim, segue-se a suposição 

geral de que alguns alunos deste instituto utilizavam alguns sinais da LSF na comunicação 

com outros colegas e professores, inclusive o Huet, de acordo com a necessidade de produzir 

seus discursos junto com outros sinais já existentes no INES (DINIZ, 2010, p. 24). 

Em 1880, acontece o Congresso Internacional de Educação de Surdo
44

, que ficou 

conhecido como Congresso de Milão, por ter sido realizado na cidade de Milão, na Itália. 

Esse congresso foi o resultado de esforços de educadores oralistas, principalmente da França e 

da Itália, cujo objetivo era discutir a qualidade da Educação de Surdos e escolher o método 

                                                 
42

O Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos contém ilustrações de sinais separados por categorias (animais, 

objetos etc.). “[...] a inspiração para o trabalho veio de um livro publicado na França e que se encontrava à 

disposição dos alunos na Biblioteca do IISM. Vale ressaltar que Flausino foi autor das ilustrações e da própria 

impressão em técnica de litografia. Não sabemos se a organização também foi realizada por ele.” (RAMOS, 

2002, p. 6). 
43

O objetivo desta obra era divulgar o instituto. Foi enviada para a exposição da Filadélfia em 1876. (SOUZA, 

2007, p. 86). 
44

O Congresso de Milão é considerado um grande marco na história da educação dos surdos no mundo. 
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mais adequado no ensino
45

. Esses educadores já haviam realizado outros congressos onde 

defendiam a utilização de métodos exclusivamente orais na educação dos surdos e, até 1880, 

o resultado desses congressos havia sido a ideia de que as LS deveriam ser utilizadas como 

apoio, sendo sempre a oralidade a meta da educação dos surdos. Com as resoluções do 

Congresso, foi votado o método oral como método a ser utilizado na educação dos surdos, 

pois foi considerado superior ao método do uso de sinais e assim o caminho estava aberto 

para que a LS passassem a não mais fazer parte da educação do surdo (MOURA; LODI; 

HARRISON, 1997, p. 9). 

As LS haviam conquistado espaço na educação dos surdos, e estes, conseguido um 

lugar para desenvolver sua própria identidade, devido ao convívio com iguais e a um sistema 

de ensino que lhes havia propiciado a forma real de acesso ao conhecimento. No entanto, o 

que havia se iniciado no século XVIII, com grandes ganhos para eles, acabou, pois foram 

arrancados desta posição pelas resoluções do Congresso de Milão, que decidiram que a fala 

oral era superior aos sinais – pois havia o entendimento de que o uso dos mesmos prejudicaria 

a leitura orofacial, a fala e a precisão das ideais e que o método oral puro lhes daria mais 

facilidade de linguagem e, portanto, a reintegração deles na vida social (MOURA; LODI; 

HARRISON, 1997, p. 9). 

A decisão final sobre a LS na educação escolar chocou as comunidades surdas de 

todos os países do mundo. Esta decisão refere-se à rejeição das LS nas escolas de surdos, por 

ser considerada uma língua “inferior”, focalizando, apenas, a língua oral (LOBO, 2008, p. 

427). 

No Brasil, mesmo com as decisões do Congresso, um ano depois, Tobias Leite, 

publica “Compêndio para o ensino dos surdos-mudos” (1881), onde se percebe a aceitação da 

LS e do Alfabeto Datilológico
46

. De acordo com Ramos (apud REIS, 2002, p. 6), Tobias 

Rabello Leite, considerava que os dois eram úteis no ensino do surdo, como uma forma de 

facilitar o entendimento entre professores e alunos.  

Depois desse congresso, no final dos anos oitocentos, Tobias Rabello Leite 

estabeleceu, obrigatoriamente, a aprendizagem da linguagem articulada e da leitura dos 

lábios. Conforme Goldfeld (apud ALBRES, 2005, p. 2), em 1911, o Instituto Nacional de 

Surdos Mudos segue a tendência mundial e estabelece o Oralismo Puro
47

 como abordagem na 
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Refere-se ao método da oralização e ao método de uso dos sinais, também, na educação dos surdos. 
46

O mesmo que Alfabeto Manual ou Alfabeto Digital. 
47

Segundo Moura, Lodi e Harrison (s.d., p. 11), no Oralismo Puro o “trabalho começa com o treinamento de 

atenção para a leitura orofacial e inclui elementos sonoros isolados, combinações de sons, palavras e 

finalmente a fala, devendo ter continuidade em casa, através do envolvimento de toda a família”. 
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educação dos surdos. Entretanto, a LS sobreviveu na sala de aula e nos pátios e corredores da 

escola até 1957, pois muitos professores, funcionários surdos e os ex-alunos que sempre 

mantiveram o hábito de frequentar a escola, propiciaram a formação de um foco de resistência 

e manutenção da LS.  

Em 1957, pela iniciativa da então diretora do Instituto, Ana Rímoli de Faria Doria, e 

influência da pedagoga Alpia Couto, a LS foi proibida em sala de aula, de forma oficial. 

Medidas como o impedimento do contato de alunos mais velhos com os novatos foram 

tomadas e, mesmo assim, a LS ainda sobreviveu durante muitos anos dentro do atual INES 

(RAMOS, 2002, p. 7). 

De acordo com depoimentos informais de professores daquela época de proibições, os 

sinais nunca desapareceram da escola. Eram feitos por debaixo da própria roupa das crianças, 

ou embaixo das carteiras escolares, ou ainda em espaços em que não havia fiscalização, 

apesar de muitos professores imobilizarem as mãos dos alunos para evitar a sinalização 

durante as aulas. O método oral foi implantado obrigatoriamente no INES, seguindo a mesma 

exigência em todas as escolas de surdos dos países e ignorando os quase 30 anos do uso da LS 

(RAMOS, 2002 p.7; DINIZ, 2010, p. 21). 

 Com a proibição do uso da LS após o Congresso de Milão, podemos dizer que houve 

uma barreira no desenvolvimento da LS no Brasil. Neste ponto de vista, a mesma permaneceu 

tanto escondida quanto exposta, no ambiente escolar e social. No entanto, mesmo tendo 

passado a ser desvalorizada e desprezada pela sociedade e na educação, isso não significou a 

“morte” da LSB.  

 

O papel importante do INES no desenvolvimento e talvez na homogenização 

da LSCB se deve ao fato de que, mesmo durante o imperialismo oralista, os 

surdos que viviam no INES mostravam-se inclinados e aptos a usar a LSCB 

como meio de comunicação. A escola foi criticada pelos oralistas ortodoxos, 

porque seus estudantes usavam sinais durante o dia, fora das salas de aula 

(BRITO, L.,, 1993, p. 6). 

 

Anos depois, a LSB, mesmo praticada escondida pelos surdos, já estava constituída 

como um sistema linguístico. Assim, foi difundida por todo o Brasil, uma vez que os alunos 

do INES eram oriundos de vários estados brasileiros, além do Rio de Janeiro, e, portanto, 

quando voltavam para suas casas, levavam a LS adquirida no instituto (DINIZ, 2010, p. 21). 

Em 1969, houve a primeira tentativa de registrar a LS falada no Brasil. Um 

                                                                                                                                                         
 



44 

 

missionário americano, chamado Eugênio Oates, publicou um pequeno dicionário de sinais, 

chamado “Linguagem das mãos”
48

, que segundo Ferreira Brito (1993), apresentou um índice 

de aceitação de 50% dos sinais listados, por parte dos surdos. 

Pode-se dizer então que, atualmente, a LSB tem quase 160 anos, se contarmos a partir 

da existência da comunidade surda do INES, desde a sua fundação em 1857. No entanto, 

segundo Diniz: 

 

Por não encontrar muitos registros históricos sobre a LSB no século XIX, 

podemos supor que havia o uso de LS mesmo antes dessa época, tendo 

evoluído a sua estrutura linguística a partir daí e, somente depois de duas 

décadas, surgiu o primeiro registro em papel na forma de dicionário, a 

Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos, em 1875 (DINIZ, 2010, p. 23). 

 

Por muito tempo, o INES foi a única instituição de educação de surdos em território 

brasileiro e em países vizinhos. Isso fez com que o Instituto recebesse alunos de todo o Brasil 

e do exterior, o que lhe dava uma posição de referência em relação à educação, 

profissionalização e socialização de surdos. 

O INES, único no âmbito federal, ocupa importante centralidade nas discussões sobre 

a Educação de Surdos, sobre os seus direitos e a difusão da LSB, promovendo fóruns de 

debates, seminários, pesquisas, publicações e assessorias em todo o território nacional. 

Também possui uma vasta produção de material pedagógico, vídeos e materiais em LSB, 

distribuídos para os sistemas de ensino. 

A LS utilizada pelos surdos no Instituto foi espalhada por todo o Brasil pelos alunos 

que regressavam aos seus estados quando terminavam seus estudos. Esses ex-alunos do INES 

fundaram as associações de surdos no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros, 

realizando encontros semanais em lugares públicos e outras estratégias. Desta forma, o 

Instituto tornou-se um espaço importante para a construção da LSB. 

Em Sergipe, a difusão da LIBRAS, principalmente nas instituições de ensino, vem 

também de alunos egressos do INES. Como exemplo, segundo Souza (2007), há uma ex-

professora do Centro de Reabilitação Ninota Garcia, Maria Aparecida Nascimento Santos 

(surda), que foi aluna interna do INES durante oito anos, deixando o mesmo quando 

completou 15 anos de idade. Depois de estudar em São Paulo durante dois anos e em seguida 

ir para Recife, Aparecida volta a Aracaju e é admitida como professora de Artes pelo Ninota 
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“Linguagem das Mãos”: dicionário ilustrado com cerca de1300 palavras e expressões, na linguagem gestual. 
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Garcia para ensinar na escola de surdos, introduzindo, assim, a LIBRAS nesta escola 

(SOUZA, 2007, p. 137). 

O Centro de Reabilitação Ninota Garcia foi uma importante instituição de educação e 

reabilitação de Sergipe, fundada para atender alunos com deficiência, em 1962 (SOUZA, 

2007). Dentro desse Centro foi criada a primeira escola de Sergipe para atender aos alunos 

surdos, cujo atendimento era dado, no início, por duas professoras que foram preparadas 

durante dois anos numa formação proporcionada pelo INES. Essa formação caracterizava-se 

como “Curso para professor de Deficiente Auditivo” (TELES, 2013, p. 40). 

No currículo desse curso não havia alusão à LS, pois o objetivo das instituições de 

educação de surdos à época era a reabilitação oral. No entanto, apesar da negação da 

comunicação através dos sinais pelas escolas, esta forma de comunicação ia se constituindo 

nos momentos em que os surdos reuniam-se fora da sala de aula. 

Na década de 1970, no Ninota Garcia, os surdos se comunicavam através da LS nas 

competições esportivas, como também por intermédio da professora surda de artes, 

Aparecida, que se comunicava alternando fala oral e a linguagem de sinais (TELES, 2013, p. 

43). 

Aparecida, enquanto usuária da LS adquirida no INES, também teve um papel 

fundamental, através do uso da LS no Ninota Garcia, no sentido de difundir a LIBRAS em 

Sergipe. 

Na década de 1960, era grande a insatisfação, não só no Brasil, mas em todo o mundo, 

com os resultados do trabalho de reabilitação dos surdos numa linha oralista. Assim, novos 

conhecimentos teóricos e a realização de pesquisas levaram a questionar o trabalho 

educacional feito com os surdos até aquele momento, pois este não levava ao 

desenvolvimento esperado da fala, da leitura orofacial, da linguagem e das habilidades de 

leitura (MOURA; LODI; HARRISON, 1997, p. 13). 

Baseada nessa insatisfação e a partir nos primeiros estudos sobre a estrutura linguística 

de uma língua sinalizada, realizados nos Estados Unidos (EUA), por Willian Stokoe, na 

década de 1960, iniciou-se uma redenção aos sinais. “Stokoe (1960) foi o primeiro estudioso a 

apresentar evidências de que a língua de sinais americana (ASL de American Sign Language) 

se estrutura, com base em princípios parecidos aos das línguas orais e a defender o 

reconhecimento de seu estatuto de língua natural.” (BRITO; NEVES; XAVIER, 2013, p. 94). 

O trabalho deste estudioso deu início a uma nova linha de pesquisa na área dos estudos 

linguísticos e, por conta disso, seguiram-se, após o seu, vários outros trabalhos. E no Brasil, 

segundo Quadros (2012), essa nova linha de pesquisa linguística só chegou mais de duas 
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décadas depois.  

Sob os impactos dessas pesquisas, na década de 1970, a abordagem educacional 

oralista cede lugar à abordagem da Comunicação Total
49

, na educação dos surdos. Essa 

abordagem propunha fazer uso de todo e qualquer meio de comunicação. 

No entanto, embora o princípio da Comunicação Total apoiasse também o uso 

simultâneo da LS com a língua oral e outros sistemas, essa conciliação não era possível de 

forma efetiva, devido à natureza distinta das duas línguas. Assim, com esta constatação e com 

a disseminação das pesquisas e o aprofundamento da compreensão da complexidade 

linguística das LS através das pesquisas surge, na década de 1980, o entendimento de que a 

Comunicação Total deveria ser substituída pela abordagem do Bilinguismo
50

, em que as 

línguas orais e de sinais poderiam conviver lado a lado, mas não simultaneamente. 

Os primeiros estudos sobre a LS no Brasil se iniciaram na década de 1980, com o 

trabalho da linguista Lucinda Ferreira Brito (BRITO, 1984, 1990, 1995). No seu primeiro 

estudo, Brito constitui um estudo mais abrangente de aspectos gramaticais da LIBRAS. É 

atribuído a Ferreira Brito, no Brasil, o papel pioneiro na reflexão sistemática em linguística da 

LS (SILVA apud BRITO; NEVES; XAVIER, 2013, p. 28). 

Portanto, as pesquisas científicas, demonstrando o estatuto linguístico da LS no Brasil, 

iniciaram-se na década de 1980 e, ao longo dos anos 1990, a linha de argumentação dos 

ativistas surdos, envolvidos com a luta pela oficialização da LIBRAS, sustentou-se ainda mais 

no trabalho dos linguistas que demonstravam – através da publicação de livros, artigos e 

materiais didáticos e da organização de grupos de cursos, congressos e grupos de pesquisas – 

 a natureza linguística da LIBRAS. (BRITO; NEVES; XAVIER, 2013, p. 95). 

 

1.4 OS DIREITOS LINGUÍSTICOS DAS PESSOAS SURDAS E AS TRAJETÓRIAS DE 

LUTAS DAS COMUNIDADES SURDAS PELO RECONHECIMENTO E USO DA 

LIBRAS: O PAPEL DA FENEIS  

 

A partir da década de 1990, a linha de argumentação dos ativistas passou a existir no 

movimento social surdo para justificar o pleito da oficialização da LIBRAS, utilizando, entre 

outros, argumentos linguísticos: 
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Comunicação total: abordagem educacional para surdos que advoga o uso de todos os meios que possam 

facilitar a comunicação: língua de sinais, fala sinalizada e uma série de sistemas artificiais. Advoga o uso de 

um ou mais desses sistemas juntamente com a língua oral (CAPOVILLA, s.d., p. 104). 
50

Bilinguismo: abordagem educacional, cujo objetivo é levar os surdos a desenvolver habilidades em sua língua 

primária de sinais e secundária escrita (CAPOVILLA, s.d., p. 109). 
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Isso se deveu em grande parte também pela ampliação e consolidação das 

atividades de pesquisa, ensino e extensão das professoras universitárias e 

pesquisadoras Lucinda Ferreira Brito, da UFRJ, Eulalia Fernandes, da UERJ 

e Tanya Amara Felipe, da UFPE. Esta tríade de linguistas marcou decisiva e 

pioneiramente a configuração discursiva e as ações de importantes ativistas 

surdos, no sentido da luta pelo reconhecimento da libras com base no seu 

estatuto de língua (BRITO; NEVES; XAVIER, 2013, p. 83). 

 

O Brasil é constituído por mais de 200 comunidades linguísticas diferentes. Essas 

comunidades, de alguma forma, têm se organizado e se equipado para participar da vida 

política de nosso país. De acordo com Calvet (2007): 

 

[...]Emergem em vários fóruns os conceitos de "línguas brasileiras": línguas 

faladas por comunidades de cidadãos brasileiros, historicamente assentadas 

em território brasileiro, parte constitutiva da cultura brasileira, 

independentemente de serem línguas indígenas ou de imigração, línguas de 

sinais ou faladas em grupos quilombolas (CALVET, 2007, p. 200). 

  

Mesmo com essa diversidade linguística, a hegemonia das línguas orais 

desconsideraram, por muitos séculos, as LS das pessoas surdas, caracterizando assim uma 

hierarquia linguística, determinando o uso de uma língua em detrimento de outra. 

A expressão “direito à língua” nos leva a pensar na proteção das minorias linguísticas, 

e, o princípio de defesa dessas minorias faz com que todo cidadão tenha direito ao uso de sua 

língua.  

A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (UNESCO, 1996) garante, no 

mundo inteiro, às diversas comunidades linguísticas, o direito de usar e manter suas línguas, 

culturas e nacionalidades. O Brasil faz parte do grupo de países plurilíngues no mundo que 

possui diversas línguas usadas em seu território, de diversos troncos linguísticos e com 

representantes das modalidades oral-auditiva e viso-espacial. 

A LIBRAS é uma das duas LS existentes no Brasil de modalidade viso-espacial, usada 

pela comunidade surda, e por ouvintes envolvidos nessa comunidade, que possui uma atuação 

representativa no cenário social dos centros urbanos brasileiros.  

Nas últimas décadas, houve uma “virada político-linguística”, um movimento pelo 

qual os linguistas passaram a trabalhar junto com os falantes das línguas, apoiando suas 

demandas políticas e culturais. Neste contexto histórico, os movimentos sociais organizados 

pelos surdos tiveram como uma de suas prioridades o reconhecimento linguístico da LSB, e 

entre as estratégias adotadas para isso, estão os projetos de lei encaminhados em diferentes 

instâncias governamentais, instaurando-se em vários estados do Brasil a discussão sobre a 
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"língua de sinais dos surdos"
51

, determinando o reconhecimento, por meio da legislação, dessa 

língua como meio de comunicação legítimo das pessoas surdas.  

A LS foi se fortalecendo em meio aos movimentos sociais de pessoas surdas que 

lutaram para que ela tivesse status de língua e dos profissionais ouvintes nas instituições, que, 

mesmo sem a proficiência necessária, utilizavam a língua como mediadora nos processos de 

ensino/aprendizagem. Esses movimentos foram fundamentais, pois geraram uma série de 

iniciativas para disseminar a LSB e levar ao reconhecimento dessa língua de forma legal. 

Partindo da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (1996), que foi uma 

construção política coletiva, pode-se fazer uma reflexão sobre a política linguística, como um 

marco da democracia, que possibilitou à comunidade surda agir e ser protagonista da sua 

história no que se refere à plenitude dos direitos linguísticos no momento em que o 

reconhecimento da LIBRAS é consolidado em nosso país (FENEIS, 2013). 

O processo de reconhecimento legal da LIBRAS iniciou-se na década de 1990, com 

algumas iniciativas estaduais e municipais que antecederam à lei federal.  

 

Quadro 04 – Inserção da LIBRAS no currículo em estados e cidades do Brasil  

Estado/cidade Lei Inserção da LIBRAS no currículo 

Minas Gerais Lei 10.379 d 10 

de Janeiro de 

1991. 

Art. 3º - Fica incluída no currículo da rede pública 

estadual de ensino, estendendo-se aos cursos de 

magistério, formação superior nas áreas de 

ciências humanas, médicas e educacionais, e às 

instituições que atendem ao aluno portador de 

deficiência auditiva, a Língua Brasileira de Sinais. 

Goiás Lei nº 12.081 de 

30 de Agosto de 

1993. 

Art. 3º - Fica incluída no currículo da rede pública 

estadual de ensino, estendendo-se aos cursos de 

magistério, formação superior nas áreas de 

ciências humanas, médicas e educacionais, e às 

instituições que atendem ao aluno portador de 

deficiência auditiva, a Língua Brasileira de Sinais. 

Mato Grosso Lei nº 1.693 de 

12 de Setembro 

de 1996. 

Art. 3º – Fica incluída como matéria facultativa na 

rede estadual de ensino, estendendo-se aos cursos 

de magistério, a Língua Brasileira de Sinais. 
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Forma a que se refere às línguas de sinais por ser usada pelos surdos na comunicação. 
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Maceió/AL Lei 6.060 de 15 

de Setembro de 

1998. 

Dispõe sobre a implantação e o reconhecimento da 

Linguagem Brasileira de Sinais – Libras, como 

língua oficial na rede pública de ensino para 

surdos, e adota providências correlatas. 

Guarapuava/PR Lei 794 de 17 de 

Setembro de 

1998. 

Art. 3º, parágrafo único – Fica incluída a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS na rede pública de 

ensino. 

São José dos 

Pinhais/PR 

Lei nº 65 de 07 

de Dezembro de 

1998. 

Art. 3º, parágrafo único – Fica incluída a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS na rede municipal 

de ensino. 

Recife/PE Lei nº 11.686 de 

18 de Outubro 

de 1999. 

Art. 3º, parágrafo único – Fica incluída a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS na rede pública de 

ensino e nos Cursos de Magistério e formação 

superior, nas áreas de Ciências Humanas, Médicas 

e Educacionais. 

Florianópolis/SC Lei nº 11.385 de 

25 de Abril de 

2000. 

Reconhece oficialmente no Estado de Santa 

Catarina como meio de comunicação objetiva e de 

uso corrente, a Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, e dispõe sobre a implantação da mesma 

como língua oficial dos surdos na rede pública de 

ensino. 

Fortaleza/CE Lei nº 13.100 de 

12 de Janeiro de 

2001. 

Reconhece oficialmente no Estado do Ceará como 

meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e dispõe 

sobre a implantação desta como língua oficial dos 

surdos na rede pública de ensino. 

Teófilo Otoni/MG Lei nº 4.889 de 

15 de Agosto de 

2001. 

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a 

incluir no currículo da rede municipal de ensino de 

1ª a 4ª série, a linguagem “LIBRAS – Língua 

Brasileira de Sinais” (comunicação de surdos e 

mudos). 

Manaus/AM Lei nº 588 de 01 

de Setembro de 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais –  

LIBRAS no currículo escolar da rede municipal de 
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2000. ensino. 

São José/SC Lei nº 3.702 de 

11 de Setembro 

de 2001. 

Dispõe sobre a implantação da LIBRAS – Língua 

Brasileira de Sinais como língua oficial na rede 

pública municipal de ensino de surdos e dá outras 

providências. 

Caeté/MG Lei nº 2.233 de 

15 de Outubro 

de 2001. 

Art. 3º, Parágrafo Único – Fica incluída a LIBRAS 

no currículo da rede pública municipal da 

educação básica em sua parte diversificada, nos 

termos do art. 26, parágrafo único, inciso I, da Lei 

nº 9.394 de 20/12/1996, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, devendo as escolas 

interessadas contar com o apoio do poder público 

municipal para a sua implantação. 

Lapa/PR Lei nº 1.594 de 

17 de Dezembro 

de 2001. 

Art. 3º, Parágrafo Único – Fica incluída a Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS no currículo da rede 

pública municipal de ensino. 

FONTE: quadro elaborado pela autora com base em dados retirados da Dissertação de Mestrado de Eleny 

Brandão Cavalcante “A institucionalização da Língua Brasileira de Sinais no currículo escolar: experiência da 

Secretaria Municipal de Castanhal/PR”, defendida em 2010 pelo Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Pará – UFPA. 

 

O quadro mostra a oficialização da LIBRAS em vários aspectos. Alguns municípios 

e/ou estados apenas reconheceram a LIBRAS como língua dos surdos. Houve municípios e 

estados que incluíram a mesma no currículo de seu sistema de ensino em diferentes níveis de 

ensino, bem como em diferentes áreas e cursos; outros incluíram como disciplina obrigatória 

e alguns apenas como facultativa; alguns apenas da educação básica, outros também no 

Ensino Superior. 

Essas iniciativas estaduais e municipais também contribuíram, juntamente com os 

movimentos sociais surdos, para que a LIBRAS fosse reconhecida, posteriormente, em 

âmbito nacional. 

A Lei de LIBRAS foi um verdadeiro divisor de águas na história dos movimentos 

surdos brasileiros. A vitoriosa luta pelo reconhecimento oficial desta língua foi uma das 

maiores conquistas do movimento surdo, que surgiu nos anos 1980 e se consolidou nos anos 

1990, década em que iniciou uma campanha nacional pela sua oficialização no país. Este 

movimento foi desenvolvido a partir de relações sociais que envolveram, ao mesmo tempo, 
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diversas pessoas vinculadas a diferentes grupos, organizações e associações de pessoas surdas 

(FENEIS, 2013). 

Os movimentos políticos da comunidade surda somados aos esforços da ciência, 

através dos estudos sobre a LS, têm contribuído para formar o status linguístico desta língua e 

proporcionado algumas mudanças tais como o seu reconhecimento legal. 

Para Felipe (2006, p. 42), “a mobilização dos Surdos propiciou seu reconhecimento de 

cidadania pela sociedade e, para os Surdos, o marco deste reconhecimento está na aprovação 

da Lei n.º 10.436 [...]”. De acordo com Quadros (2006): 

 

Os movimentos sociais alavancados pelos surdos estabeleceram como uma 

de suas prioridades o reconhecimento da língua de sinais [...]. Foram várias 

as estratégias adotadas para tornar pública a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). Entre elas,citamos os projetos de lei encaminhados em diferentes 

instâncias governamentais [...]. Instaurou-se em várias unidades da 

Federação a discussão sobre a “língua de sinais dos surdos”, determinando o 

reconhecimento, por meio da legislação, dessa língua como meio de 

comunicação legítimo dos surdos. Esse movimento foi bastante eficiente, 

pois gerou uma série de iniciativas para disseminar e transformar em lei a 

língua de sinais brasileira, culminando na lei federal 10.436, 24/04/2002, que 

a reconhece no país (QUADROS, 2006, p. 141). 

 

Em 1977, foi criada, no Rio de Janeiro, a Federação Nacional de Integração dos 

Deficientes Auditivos (FENEIDA), composta apenas por ouvintes envolvidos com a 

problemática da surdez. As lideranças surdas tomaram conhecimento da existência desta 

instituição e passaram a pressionar os membros ouvintes da diretoria da instituição para obter 

espaço e respaldo para o seu trabalho, enfrentando resistências. Em 1987, os surdos 

apropriaram-se da FENEIDA, o estatuto foi reestruturado e a instituição ganhou a 

denominação de Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS)
52

 

(SOUZA, 1998, p. 89). 

Segundo Souza (1998), a alteração do termo “deficientes auditivos”
53

 impresso na 

sigla FENEIDA por “surdos”, em FENEIS, mostra a recusa dos surdos ao atributo 

estereotipado que, normalmente, os ouvintes lhes conferiam, que era o de serem “deficientes”. 

A FENEIS foi crescendo e expandindo seu trabalho em todo território nacional, 

mantendo a integração social e a educação dos surdos como os objetivos principais da 
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Federação Nacional de Integração e Educação de Surdos (FENEIS), fundada em 1987 com a intenção de 

oferecer assistência à clientela surda quanto a trabalho, educação, entre outros. Localizada na capital do Rio de 

Janeiro, atualmente possui 16 filiais por todo o Brasil. Maiores informações no site www.feneis.org.br. 
53

Hoje, as pessoas com deficiência auditiva preferem ser chamadas de surdos. (GESSER, 2009, p. 45-46). Os 

termos corretos são: surdo; pessoa surda; pessoa com deficiência auditiva. Disponível em: 

<www.cnbb.org.br/...geral/RomeuSassaki_Terminologiadeficiencia.DOC>. Acesso em: 15 ago. 2014. 
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organização. No entanto, mudaram as formas de luta e os discursos que as sustentavam. E, 

dessa forma, a reivindicação pela educação do surdo passou a incluir a defesa do direito ao 

ensino em LS. Essa reivindicação do reconhecimento da LSB era apresentada, não só como 

um direito linguístico, mas como uma questão de direitos humanos, na medida em que o uso 

da mesma era um meio de garantir aos surdos a participação na sociedade, em igualdade de 

oportunidades com os ouvintes.  

A FENEIS teve e ainda tem um papel preponderante nos movimentos sociais surdos 

brasileiros e na descrição do reconhecimento legal da LIBRAS como conquista política: 

 

Ao longo dos últimos 20 anos, a FENEIS, representando os movimentos 

sociais surdos brasileiros, estabeleceu como meta o reconhecimento oficial 

da Língua Brasileira de Sinais. Esse processo culminou com a Lei 10.436, a 

chamada lei de Libras, regulamentada pelo Decreto 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

(QUADROS; CERNY; PEREIRA, 2008, p. 35).  

 

A FENEIS, além da principal, foi a maior organização do movimento social surdo, 

aliado ao agir coletivo de pessoas ligadas a diferentes grupos e associações, como diversas 

associações de surdos, a Companhia Surda de Teatro, a Comissão Paulista para Defesa dos 

Direitos dos Surdos, a Coalizão Pro-oficialização da LIBRAS e o Grêmio Estudantil do INES. 

(BRITO; NEVES; XAVIER, 2013, p. 69). 

O Movimento Social Surdo, que surgiu nos anos 1980 e se consolidou nos anos 1990, 

com o início da campanha nacional pela oficialização da LS no Brasil, se desenvolveu a partir 

do envolvimento de diversos grupos e/ou organizações de surdos. Nesse movimento, 

ocorreram vários eventos e, dentre eles, os encontros nacionais promovidos entre os anos de 

1980 e 1983 foram os que mais se destacaram.  

O 1º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes aconteceu em Brasília, 

no período de 22 a 25 de outubro de 1980. O evento contou com a presença da Associação dos 

Surdos de Minas Gerais (ASMG), cujo representante foi o ex-presidente da FENEIS, Antônio 

Campus de Abreu. A pauta de reivindicações incluía o direito à LS. Em 1981, ocorreu em 

Pernambuco, na cidade de Recife, o 2º Encontro, e em 1983, o 3º, em São Paulo, na cidade de 

São Bernardo do Campo. (BRITO; NEVES; XAVIER, 2013, p. 71-73). 

A primeira manifestação pública que deu visibilidade ao movimento da oficialização 

da LIBRAS foi uma passeata organizada pelo grupo “Surdos Venceremos”, com o apoio da 

FENEIS. A manifestação reuniu, aproximadamente, mil pessoas e aconteceu na orla da Praia 

de Copacabana, no dia 25 de setembro de 1994, no Rio de Janeiro. A passeata fortaleceu o 
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movimento social surdo por meio de sua aparição pública e a demanda pela oficialização da 

LSB ganhou mais força (BRITO; NEVES; XAVIER, 2013, p. 78-79). 

Em 1995, no Rio de Janeiro, foi criado o de Comitê Pró-Oficialização da LIBRAS, por 

um grupo de ativistas surdos, apoiados pela FENEIS e com o objetivo de organizar uma 

campanha nacional para o reconhecimento oficial da LIBRAS (BRITO; NEVES; XAVIER, 

2013, p. 82). 

Nesses movimentos de luta, os surdos elaboraram um verdadeiro manifesto, intitulado 

“A educação que nós surdos queremos”, reivindicando várias demandas, dentre as quais, 

oficializar a LS nos municípios, estados e a nível federal (FENEIS, 1999, p. 8). 

No decorrer desses movimentos surdos, o Projeto de Lei nº 131/1996 estava em 

tramitação entre as duas Casas do Congresso Nacional e várias instituições que prestavam 

serviços às pessoas surdas, dentre elas a FENEIS, foram chamadas para auxiliar na elaboração 

do texto do projeto. O movimento surdo promoveu várias ações no sentido de convencer e 

pressionar os parlamentares sobre a importância da lei de LIBRAS. O projeto tramitou 

durante seis anos. (BRITO; NEVES; XAVIER, 2013, p. 86-87). 

Desde a sua fundação, a FENEIS, como organização nacional representativa dos 

surdos brasileiros e alçada na condição de porta-voz oficial dos mesmos na defesa de seus 

interesses perante a sociedade e o país, sustentou este posicionamento, e com o passar dos 

anos, essa posição se ampliou e se consolidou.  

 

Dada a sua representatividade, a Feneis é a interlocutora legítima para 

assuntos relativos à surdez no Estado em diversas instâncias, tais como 

Educação, Saúde, Trabalho e Previdência Social. Esse processo iniciou-se 

desde a sua fundação, quando foi eleito um representante da Feneis para a 

equipe da Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência (Corde), órgão do governo federal, no caso, José Carlos Lavíola 

(da Associação de Surdos do Rio de Janeiro). [...] Tal posição de 

interlocutora legítima entre surdos e o Estado apenas se fortaleceu, pois, 

atualmente, ela integra o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiência (Conade), da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidência da República, e integra também o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde (SILVA, 2012, p. 189). 

 

Como uma entidade de representação dos surdos, a FENEIS sempre trabalhou em 

busca de uma política linguística de conhecimento e reconhecimento da LIBRAS, 

configurando-se como um espaço social de uso e desenvolvimento desta língua.  

Esse reconhecimento foi um grande passo para os membros de organizações de surdos 

e de pais, pesquisadores e professores que, ao longo de muitas décadas, juntaram esforços 
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para que os surdos pudessem ter assegurados os direitos linguísticos e condições de 

participação em todas as esferas da vida pública.  

Vale ressaltar, principalmente, a influência dos intelectuais neste processo, no que se 

refere à relação entre as pesquisas acadêmicas e o desenvolvimento do movimento social para 

o reconhecimento da LIBRAS. Esses intelectuais promoveram e/ou participaram e realizaram 

pesquisas, publicações, produções, cursos e eventos científicos, cujas discussões se referem à 

natureza e as características das LS.  

Como fora dito, as linguistas e pesquisadoras de LS, Lucinda Ferreira Brito (UFRJ), 

Eulália Fernandes (UERJ), e Tanya Amara Felipe (UPE), formam a base de linguistas que 

tiveram papel essencial na luta pelo reconhecimento oficial da LIBRAS. Foi baseado no 

parecer emitido por Fernandes, a pedido da FENEIS, atestando o caráter linguístico da LSB, 

que o projeto de lei que deu origem à Lei de LIBRAS teve sua justificativa embasada.  

 

Lucinda Ferreira Brito fez parte, ao lado de Eulalia Fernandes, da UERJ, e 

Tanya Amara Felipe, da UPE, da tríade de linguistas que marcou a 

configuração discursiva e as ações de importantes ativistas surdos no sentido 

da luta pelo reconhecimento da libras com base no seu estatuto de língua. No 

caso de Ferreira Brito e Fernandes, a interação com militantes do movimento 

surdo, deu-se primordialmente nas atividades acadêmicas desenvolvidas na 

UFRJ e na UERJ, respectivamente, sublinhando-se o fato de que Fernandes, 

a pedido da FENEIS, elaborou o parecer, atestando o caráter linguístico da 

língua de sinais utilizado pelos surdos brasileiros que embasou a justificação 

do projeto de lei que deu origem à lei de libras (FERNANDES apud BRITO; 

NEVES; XAVIER, 2013, p. 83). 

 

Em 1993, foi institucionalizado o Grupo de Pesquisa de LIBRAS e Cultura Surda (GP 

LIBRAS) da FENEIS. O grupo foi responsável pelo primeiro documento da FENEIS que 

proclama pelo reconhecimento oficial da LIBRAS, fundamentado, também, em argumentos 

linguísticos. Trata-se do documento “As comunidades surdas reivindicam seus direitos 

linguísticos”, de 19 de abril de 1993, elaborado por Felipe (FENEIS, 1993). De acordo com 

esse documento: 

 

1. Toda pessoa tem o direito de aprender uma ou várias línguas. 

2. Toda pessoa tem o direito de se identificar com qualquer língua e de ter 

sua opção lingüística respeitada por todas as instituições públicas e privadas. 

3. Toda pessoa tem o direito de ouvir, falar, ler e escrever em qualquer 

língua. 

4. Toda pessoa tem o direito de se expressar em qualquer língua. 

5. Toda pessoa tem o direito de receber educação lingüística especial, caso 

tenha algum distúrbio de linguagem. 

6. O ensino de nenhuma língua pode ser proibido. 
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7. Toda pessoa tem o direito de receber instrução na língua ou nas línguas 

com as quais essa pessoa e sua família mais se identifiquem, no ensino 

público, na comunidade ou em seu contexto familiar. 

8. Toda pessoa tem o direito de ser ensinada na língua oficial ou nas 

línguas oficiais do Estado, da nação ou da região onde essa pessoa reside. 

9. Toda pessoa tem o direito de, no contexto educacional público, aprender 

outra língua a fim de ampliar seus horizontes sociais, culturais, educacionais 

e promover a compreensão intercultural. 

10. Toda e qualquer pessoa poderá gozar destes direitos. Medidas devem ser 

tomadas para assegurar esses direitos às pessoas que ainda não usufruem dos 

mesmos, através do ensino de natureza comunitária, supletivo, da educação 

de adultos ou educação universitária. (FENEIS, 1993). 

 

Este documento foi aprovado pela Assembléia Geral (Pécs, Hungria, agosto de 1991) e 

publicado no Livro de Resumos do XIX Congresso da Federação Internacional de Professores 

de Línguas Vivas, realizado na Universidade Federal de Pernambuco, no período de 24 a 26 

de março de 1997. 

Em Sergipe, os movimentos sociais surdos começaram quando se intensificaram no 

Brasil, na década de 1990. Isso aconteceu em Aracaju, quando os surdos passaram a se 

encontrar e se reunir em espaços que se tornaram ponto de encontro entre os mesmos. Esses 

espaços são denominados de Comunidades Surdas Urbanas (FELIPE, 2002). 

De acordo com Teles (2013), no final da década de 1990, em Aracaju, os primeiros 

espaços em que os surdos começaram a se encontrar foram a Escola 11 de Agosto e a 

instituição Rosa Azul. Mas também havia outro espaço de encontro entre os surdos, a Praça da 

Catedral. Foi nessa praça, através desses encontros, que os movimentos surdos de Sergipe 

iniciaram-se e que começou uma organização para a fundação da primeira associação de 

surdos em Sergipe, a ASSE (Associação de Surdos de Sergipe), em 1991 (TELES, 2013, p. 

94). 

Segundo Teles (2013), a ASSE tinha como objetivo, entre outros, a divulgação da 

LIBRAS, portanto, apesar dos altos e baixos pelos quais a associação passou, teve uma 

grande contribuição para o desenvolvimento da LIBRAS em Sergipe. 

Outro espaço de encontro entre os surdos, em Aracaju, é a Associação de Pais e 

Amigos dos Deficientes Auditivos (APADA), fundada também em 1991. Nesta instituição os 

surdos utilizavam os livros e dicionários que eram utilizados no INES e na FENEIS. (TELES, 

2013, p. 97). 

Os surdos de Aracaju também acompanharam os movimentos sociais surdos por todo 

o Brasil que desencadearam no reconhecimento legal da LIBRAS como língua.  

Após a sanção da Lei de LIBRAS, na publicação da Revista da FENEIS,  o presidente 
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da organização à época, escreve: 

 

[...] podemos comemorar, depois de anos e anos de luta, a [...] grande 

conquista que obtivemos no dia 24 de abril deste ano, o reconhecimento [da] 

LIBRAS. [...] Creio eu, que agora com fé em Deus, a vida da pessoa Surda 

terá um grande avanço, basta à conscientização e reconhecimento [dessa 

conquista] pela humanidade, conforme nós Surdos queremos. (FENEIS apud 

BRITO; NEVES; XAVIER, 2013, p.87).  

 

As discussões feitas sobre o tema em âmbito mundial e também estudos realizados no 

Brasil, assim como a pressão de comunidades surdas e movimentos ideológicos que se 

organizaram em seu favor, resultaram numa das mais importantes conquistas políticas da 

comunidade surda brasileira: a Lei de LIBRAS. 

Foi por conta do reconhecimento oficial da LIBRAS como língua e pelas 

determinações dispostas no Decreto 5.626/2005 que regulamenta esta lei, que as IES 

implementaram a LIBRAS como disciplina curricular, incluindo-a nas estruturas curriculares 

de seus cursos. E assim como todas as IES, a UFS também passou por esse processo, que será 

descrito e analisado na próxima seção. 
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2 A TRAJETÓRIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA LIBRAS COMO DISCIPLINA 

CURRICULAR OBRIGATÓRIA NA UFS 

 
"É impossível para aqueles que não conhecem a língua de sinais  

perceberem sua importância para os surdos:  

a influência sobre a felicidade moral e social dos que são privados da audição, 

 a sua maravilhosa capacidade de levar o pensamento a intelectos que,  

de outra forma, ficariam em perpétua escuridão.  

Enquanto houver dois surdos no mundo e eles se encontrarem,  

haverá o uso dos sinais." 

(J. Schuyler Long)
54 

 

Os estudos realizados sobre a LS elevaram-nas ao status de língua, reconhecido em 

diversos países. Ainda que no Brasil tenha acontecido de forma tardia em relação a vários 

países da Europa e nos Estados Unidos, onde aparecem, nas décadas de 1970 e 1980, os 

primeiros movimentos neste sentido.  Esses estudos, além de uma modificação da postura 

frente aos direitos das minorias, tiveram e continuam tendo até hoje grande influência nos 

caminhos da educação dos surdos.  

Durante as décadas de 1980 a 1990, houve muitas discussões no campo acadêmico e 

nas associações e organizações de surdos sobre o reconhecimento legal da LS no Brasil e 

sobre a inclusão desta língua como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

educadores a nível médio e superior. Essas discussões levaram à organização de movimentos 

sociais surdos em prol dos seus direitos linguísticos, culminando com reconhecimento legal 

da LIBRAS em 2002. 

Esses movimentos sociais, marcados pela expressão dos direitos democráticos, 

levaram a políticas interventivas do Governo, políticas educacionais inclusivas que 

ocasionaram também mudanças no currículo dos cursos de formação de professores. O 

currículo que, segundo Santomé (1998), se configurou como mecanismo de exclusão durante 

muito tempo e atualmente tornou-se instrumento da política educacional inclusiva. 

 

A relação de determinação sociedade‐cultura‐currículo‐prática explica 

que a atualidade do currículo se veja estimulada nos momentos de 

mudança nos sistemas educativos, como reflexão da pressão que a 

instituição escolar sofre desde diversas frentes, para que adapte seus 

conteúdos à própria evolução cultural e econômica da sociedade 

(SACRISTÁN, 2000, p. 20). 
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J. Schuyler Long. Disponível em: <http://www.ecs.org.br/site/Interna/Cur_reflexao.aspx>. Acesso em: 15 ago. 

2014. 
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No entanto, mesmo após 12 anos da aprovação da lei de LIBRAS e de sua 

obrigatoriedade como disciplina nos cursos de formação de professores, ainda vemos a 

ausência da mesma nos currículos destes cursos nas IES. Ainda é muito grande o 

desconhecimento sobre a importância do ensino e aprendizagem dessa língua, o que gera uma 

política de resistência, desvalorização e desrespeito ao estatuto linguístico da LIBRAS. 

A implantação da LIBRAS nas IES propicia uma abertura a novas possibilidades e 

aprendizado sobre esta língua e inicia um novo currículo que será construído em bases 

pertinentes ao ensino de uma língua natural, incluída nos currículos como disciplina.  

 

2.1 BASE LEGAL: A LEI Nº 10.346 DE 24 DE ABRIL DE 2002 E O DECRETO Nº 5.626 

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005  

 

As determinações dispostas no Decreto nº 5.626/05 começaram a ser discutidas 

quando as questões referentes à educação inclusiva ganharam destaque em nosso país, uma 

vez que as políticas afirmativas relacionadas às pessoas surdas fazem parte das políticas de 

inclusão. 

De acordo com Lodi (2013), as primeiras discussões acerca do reconhecimento e da 

legalização da LS no Brasil, bem como o seu uso nos espaços educacionais iniciaram em 

1996, a partir da realização da Câmara Técnica “O Surdo e a Língua de Sinais” (BRASIL, 

1996), que foi promovida pela Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência (CORDE), órgão vinculado à Secretaria dos Direitos da Cidadania do 

Ministério da Justiça (LODI, 2013, p. 53). 

Representantes de universidades públicas e privadas do Brasil, instituições de ensino 

para surdos, bem como instituições de estudos e pesquisas sobre a LIBRAS e representantes 

da FENEIS participaram da Câmara Técnica, por meio do qual os surdos puderam participar e 

ser ouvidos em todas as discussões realizadas. 

A Câmara Técnica foi um fórum democrático no qual o objetivo principal era 

subsidiar as discussões referentes ao Projeto de Lei nº 131/96, que estava em tramitação no 

Senado Federal, cujo conteúdo dispunha sobre o reconhecimento da LIBRAS.  

Segundo Lodi (2013), foram quatro dias de trabalho intenso e no documento final foi 

traçado o contexto em que os surdos viviam. Assim como foi apresentada a necessidade de 

legalização da LIBRAS, com a finalidade de participação social dos surdos como cidadãos 

brasileiros.  
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Nesse documento foram apresentados os aspectos linguísticos da LIBRAS e a 

caracterização dos seus usuários. Também foi discutida a formação dos profissionais 

tradutores e intérpretes de LS, descrevendo os conhecimentos necessários para essa formação, 

e a necessidade de inclusão da LIBRAS nos currículos de formação dos profissionais que 

atendem e/ou trabalham diretamente com surdos na área educacional. (BRASIL apud LODI, 

2013, p. 53). 

A versão final do documento serviu de base para as discussões do Projeto de Lei nº 

131/96 nas Comissões Técnicas do Senado Federal que, após quase seis anos em tramitação, 

culminou com a Lei nº 10.436/02, cuja regulamentação se deu pelo Decreto 5626/2005, que 

também traz muitos aspectos constantes desse documento. (LODI, 2013, p. 53-54). 

O artigo primeiro desta lei, que dispõe sobre esse reconhecimento, se baseia em 

constatações científicas a respeito da natureza da LIBRAS
55

, como língua, para conceituá-la: 

 

Art. 1
o
 É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema 

lingüístico de transmissão de idéias e fatos oriundos de comunidades de 

pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002). 

 

 

Com esse reconhecimento vem também a garantia, por parte do poder público em 

geral, bem como as empresas que prestam serviços ao público, de criar formas 

institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão desta língua: 

  

Art. 2
o
 Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 

concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o 

uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de 

comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do 

Brasil (BRASIL, 2002). 

 

 

Ainda de acordo com a Lei, o sistema educacional federal e os sistemas educacionais 

estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão do ensino da LIBRAS 

nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus 

níveis médio e superior. 

 

                                                 
55

Refere-se à LIBRAS como língua natural. 
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Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de 

formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus 

níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, 

como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, 

conforme legislação vigente. 

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir 

a modalidade escrita da língua portuguesa. (BRASIL, 2002). 

 

O reconhecimento legal da LIBRAS como língua das comunidades de pessoas surdas 

do Brasil significou um avanço dos direitos linguísticos dos surdos, de se comunicarem e se 

expressarem livremente, e uma transformação social no que se refere à valorização e uso 

dessa língua, tanto por pessoas surdas quanto por pessoas ouvintes. Nesta perspectiva, a 

LIBRAS é tida não só como uma ferramenta necessária para a comunicação dos surdos, mas 

como uma conquista que leva à inclusão social e cultural deste grupo. 

Após três anos da aprovação da Lei da LIBRAS, houve a sua regulamentação, através 

do Decreto nº 5626 de 22 de dezembro de 2005. De uma maneira geral, esse documento 

dispõe sobre a inclusão da LIBRAS como disciplina curricular na Educação Superior; a 

formação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de LIBRAS; o acesso das pessoas surdas 

à educação através da LIBRAS e da Língua Portuguesa; o direito à educação e à saúde dessas 

pessoas; e sobre o uso e difusão da LIBRAS. Esse decreto configura-se o documento mais 

significativo até o momento, no que se refere aos direitos das pessoas surdas no Brasil. 

No que diz respeito à inclusão da LIBRAS como disciplina curricular obrigatória no 

Ensino Superior, o Decreto estabelece, em seu Artigo 3º, que é obrigatório incluir essa 

disciplina nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 

médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino públicas e 

privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

 

Art. 3
o
  A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 

médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 

públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2005). 
       

No Parágrafo 1º deste artigo, o Decreto traz um esclarecimento acerca do conceito de 

cursos de formação de professores em nível médio e superior: 
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§ 1
o
  Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, 

o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de 

Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados cursos de 

formação de professores e profissionais da educação para o exercício do 

magistério (BRASIL, 2005). 

     

O Decreto orienta também que “A Libras constituir-se-á em disciplina curricular 

optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um 

ano da publicação deste Decreto.” (BRASIL, 2002). 

Outra determinação do Decreto refere-se aos prazos e percentuais mínimos para 

inclusão da LIBRAS na estrutura curricular desses cursos, segundo o qual o prazo mínimo se 

esgotou em 22 de dezembro de 2008 e o máximo se esgotará em 22 de dezembro de 2015.  

 

Art. 9
º 
A partir da publicação deste Decreto, as instituições de ensino médio 

que oferecem cursos de formação para o magistério na modalidade normal e 

as instituições de educação superior que oferecem cursos de Fonoaudiologia 

ou de formação de professores devem incluir Libras como disciplina 

curricular, nos seguintes prazos e percentuais mínimos: 

 I - até três anos, em vinte por cento dos cursos da instituição; 

 II - até cinco anos, em sessenta por cento dos cursos da instituição; 

III - até sete anos, em oitenta por cento dos cursos da instituição; e 

IV - dez anos, em cem por cento dos cursos da instituição. (BRASIL, 2005). 

 

Segundo o parágrafo único do artigo supracitado, o Decreto determina que os 

primeiros cursos que deverão incluir LIBRAS como disciplina curricular obrigatória em suas 

estruturas curriculares são os de Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, e 

que essa inclusão deve ampliar-se de forma progressiva para as demais licenciaturas, de 

acordo com os prazos e percentuais estabelecidos pelo mesmo. “Parágrafo único.  O processo 

de inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos cursos de Educação 

Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente para as demais 

licenciaturas” (BRASIL, 2005). 

É importante frisar que a LIBRAS na Educação Superior não deve ser incluída apenas 

como objeto de ensino, mas também como de pesquisa e extensão: “Art. 10.  As instituições 

de educação superior devem incluir a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão nos 

cursos de formação de professores para a educação básica, nos cursos de Fonoaudiologia e 

nos cursos de Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa” (BRASIL, 2005). 

Também faz parte das determinações do Decreto, que a LIBRAS no Ensino Superior 

não se restrinja apenas a uma disciplina curricular. Devem ser criados também cursos de 
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Graduação e Pós-graduação nesta língua, tanto em nível de Licenciatura quanto de 

Bacharelado. 

 

Art. 11º  O Ministério da Educação promoverá, a partir da publicação deste 

Decreto, programas específicos para a criação de cursos de graduação: 

I - para formação de professores surdos e ouvintes, para a educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental, que viabilize a educação bilíngüe: 

Libras - Língua Portuguesa como segunda língua; 

II - de licenciatura em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua 

Portuguesa, como segunda língua para surdos; 

III - de formação em Tradução e Interpretação de Libras - Língua 

Portuguesa. 

Art. 12.  As instituições de educação superior, principalmente as que ofertam 

cursos de Educação Especial, Pedagogia e Letras, devem viabilizar cursos de 

pós-graduação para a formação de professores para o ensino de Libras e sua 

interpretação, a partir de um ano da publicação deste Decreto (BRASIL, 

2005). 

 

A partir do momento em que é inserida a obrigatoriedade do ensino de LIBRAS em 

currículos acadêmicos, deve-se buscar também uma formação adequada para que a língua seja 

ensinada e efetivamente utilizada como forma de comunicação e como língua de instrução, 

pré-requisito fundamental para os processos de inclusão.  

Assim, com a determinação do Decreto para implantação de LIBRAS na Educação 

Superior e sua inclusão como disciplina curricular, há a necessidade de regulamentação da 

formação do profissional que irá atuar no ensino dessa disciplina. De acordo com o Artigo 4º 

do Decreto: 

 

Art. 4
o
  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 

(BRASIL, 2005). 

   

Apesar dessa formação específica, determinada pelo Artigo 4º, o Artigo 7º desse 

mesmo decreto abre um leque de possibilidades – no que se refere ao perfil do profissional 

que está habilitado ao exercício da docência, como professor de LIBRAS na Educação 

Superior – quando diz que: 

 

Art. 7
o
  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: 
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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 

(BRASIL, 2005). 

      

Esta regulamentação acerca do perfil do profissional que pode atuar na docência da 

disciplina LIBRAS, disposta no art. 7º, sem a formação específica determinada pelo art. 4º, é 

justificada pelo fato de não existirem docentes com formação em Letras/LIBRAS no Brasil no 

momento em que o Decreto entrou em vigor, em 2005. Portanto, o Decreto é bem claro 

quando determina que apenas quando não houver profissionais com formação superior 

específica em Letras/LIBRAS ou em Letras/LIBRAS/Língua Portuguesa segunda língua, são 

os profissionais com Proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) que podem atuar no ensino 

desta língua. 

 

O exame Prolibras é uma combinação de um exame de proficiência 

propriamente dito e uma certificação profissional proposto pelo Ministério 

da Educação como uma ação concreta prevista pelo Decreto nº 5.626/2005, 

decreto que regulamenta a lei nº 10.436/2002, chamada “Lei de Libras”. 

Basicamente esse exame objetiva avaliar a compreensão e produção na 

língua brasileira de sinais – Libras (QUADROS; SZEREMETA; COSTA; 

FERRARO; FURTADO; SILVA, 2009, p. 23). 

 

Devido à exigência de formação de profissionais de LIBRAS, pelo decreto 5626/2005, 

em 2006, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em parceria com 18 IES, criou o 

curso semipresencial de Letras/LIBRAS com a habilitação em Licenciatura, e em 2008 cria o 

Bacharelado. O objetivo do Curso de Letras/LIBRAS Licenciatura é a formação de 

professores para atuar no ensino da LIBRAS, e o do Curso de Letras/LIBRAS Bacharelado é 

a formação de tradutores/intérpretes para atuarem na tradução LIBRAS/Português/LIBRAS.  

 Esses dois cursos, além de atenderem à legislação, se destacaram como ação 

afirmativa por reconhecer a LIBRAS como a primeira língua dos surdos.  

Os primeiros discentes destas primeiras turmas tinham a previsão de formatura apenas 

para 2010, portanto, a posse da certificação de proficiência em LIBRAS, disposta no art. 7º, 

como forma de habilitar o profissional para atuar na docência da LIBRAS, foi uma medida 

federal emergencial, adotada pelo Ministério da Educação (MEC), para que as IES se 



64 

 

adequassem aos prazos estipulados pelo Decreto nº 5.626/2005, no que se refere à inclusão da 

LIBRAS como disciplina nas estruturas curriculares dos seus cursos, enquanto os primeiros 

graduandos em Letras/LIBRAS Licenciatura se formavam, uma vez que o Decreto determina 

prazos para essa inclusão.  

Diante desta situação, o PROLIBRAS representa uma ação de curto prazo, pois no 

momento em que houvesse um número razoável de profissionais com a formação em 

Letras/LIBRAS para atuarem nessas áreas, a certificação teria cumprido seu papel. Portanto, 

esse exame objetiva avaliar a compreensão e produção em LIBRAS, mas ele não substitui a 

formação necessária para os profissionais dessa área (QUADROS; SZEREMETA; COSTA; 

FERRARO; FURTADO; SILVA, 2006, p. 23-24). 

Sobre o Exame de Proficiência em LIBRAS, o Decreto regulamenta que: 

 

Art. 8
o
  O exame de proficiência em Libras, referido no art. 7

o
, deve avaliar a 

fluência no uso, o conhecimento e a competência para o ensino dessa língua. 

§ 1
o
  O exame de proficiência em Libras deve ser promovido, anualmente, 

pelo Ministério da Educação e instituições de educação superior por ele 

credenciadas para essa finalidade. 

§ 2
o
  A certificação de proficiência em Libras habilitará o instrutor ou o 

professor para a função docente. 

§ 3
o
  O exame de proficiência em Libras deve ser realizado por banca 

examinadora de amplo conhecimento em Libras, constituída por docentes 

surdos e lingüistas de instituições de educação superior (BRASIL, 2005). 

        

Com o perfil do profissional para atuar na docência em LIBRAS regulamentado, bem 

como o prazo estabelecido pelo Decreto, a contar da publicação do mesmo, as IES tiveram 10 

anos para se adequarem à legislação e incluírem a LIBRAS nas estruturas curriculares de seus 

cursos, considerando os prazos e percentuais mínimos estabelecidos (prazo este que se esgota 

em 22 de dezembro de 2015). 

Desde que o primeiro prazo para inclusão da LIBRAS como disciplina curricular 

obrigatória se esgotou, em dezembro de 2008 (limite para que as IES tivessem incluído a 

LIBRAS em 20% dos cursos onde ela é obrigatória), as discussões sobre o tema tornaram-se 

mais acaloradas, constantes e aprofundadas, uma vez que as determinações dispostas pelo 

Decreto 5626/2005 fizeram com que as instituições corressem contra o tempo para agilizar a 

inclusão da LIBRAS e se adequassem a esta legislação federal. 

Na UFS, o início deste processo é conhecido, de forma mais ampla, a partir da 

resolução nº 084/2009/CONEPE/UFS, cujo texto aprova a inclusão da LIBRAS, em caráter 

obrigatório, nos Cursos de Licenciatura e no de Fonoaudiologia, e como optativa nos demais 

cursos, determinando que os Colegiados dos cursos teriam o prazo de um ano para adequação 
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dos seus currículos contados a partir da homologação desta resolução, em cumprimento aos 

prazos estabelecidos pelo Artigo 9º do Decreto nº 5626/2005. 

Vale salientar que o prazo estipulado por essa resolução para adequação dos currículos 

dos cursos não está em consonância com os prazos e percentuais mínimos estabelecidos pelo 

Art. 9º do Decreto. No entanto, mesmo considerando os prazos determinados por este, esse 

processo na UFS estende-se até hoje, uma vez que, por conta de alguns cursos não terem feito 

essa inclusão, a implantação ainda não foi concluída. 

Apesar de esse processo ser conhecido de forma mais abrangente a partir da resolução 

acima citada, no DED, essa disciplina já existia na estrutura curricular anterior à resolução, 

desde 2008. A inserção havia sido feita com a reforma do Projeto Político Pedagógico (PPP) 

do Curso de Pedagogia, devido a um grupo de professores da área de Educação Especial já ter 

conhecimento da legislação relacionada à LIBRAS e, portanto, ciência da obrigatoriedade da 

mesma no currículo das licenciaturas como disciplina obrigatória. 

 

A concepção de transformação de um currículo pode contribuir de forma 

significativa para a mudança dos conceitos de ensino e aprendizagem, no 

caso da implementação de Libras é um ensino diferenciado, um desafio para 

as instituições de ensino, professores, coordenadores e alunos (PEREIRA, 

2008, p. 77). 

‘ 

E esses desafios tiveram que ser enfrentados também pelos demais departamentos da 

UFS a partir da Resolução nº 084/2009/CONEPE/UFS. 

 

2.2 O CURSO DE PEDAGOGIA E A GÊNESE DA IMPLANTAÇÃO DA LIBRAS NA UFS  

 

A obrigatoriedade da implantação da disciplina de LIBRAS nos cursos de Licenciatura 

se coaduna com a perspectiva de difusão desta língua e com a formação do licenciado para a 

diversidade numa perspectiva da inclusão dos alunos surdos no sistema regular de ensino. 

Assim, ao direcionar a disciplina aos cursos de formação de professores (exceto o de 

Fonoaudiologia), subentende-se que o objetivo seja preparar professores para receber alunos 

surdos nas classes comuns, em consonância com a legislação referente à inclusão de alunos 

com deficiência. 

Segundo Pimentel (2012, p. 148), nos últimos anos, as instituições de ensino superior 

têm realmente buscado fazer modificações nos currículos dos seus cursos para que a discussão 

sobre o trabalho com a diversidade possa estar incluída neles. 
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O DED tem uma história na Educação Inclusiva, no que concerne à formação de 

professores para o trabalho educacional com alunos com deficiência na perspectiva da 

inclusão. Esse trabalho iniciou e vem sendo trilhado desde a década de 1990, quando P2 

entrou para o quadro de docentes do DED na UFS. Segundo a professora: 

 

Na verdade quem sempre puxou a bandeira da Educação Especial na 

universidade foi o Departamento de Educação pelo compromisso que o 

Departamento tem com a educação para todos. [...] até porque é esse 

Departamento o responsável pela educação, pela formação do professor 

educador [...]. O Departamento de Educação toda vida teve esse 

compromisso em garantir a educação para todos [...]. (P2, 2014) 

 

 

Esse compromisso do DED com a educação como um direito de todos e, portanto, 

com a Educação Inclusiva, no contexto das políticas educacionais inclusivas, está dentro da 

responsabilidade das IES, através dos cursos de formação de professores, no preparo destes 

para promover a inclusão dos alunos com NEE.  Sobre isto P1 afirma: 

 

O Departamento de Educação sempre se preocupou, em virtude de ter alguns 

professores da área de Educação Especial que sempre se preocuparam com a 

educação da pessoa com deficiência. Quer dizer, sempre a partir da década 

de 80, mais ou menos. E quando surgiram as discussões para implantação da 

Língua Brasileira de Sinais, isso foi uma consequência natural porque se 

acompanhou toda a discussão para a implantação da LIBRAS no currículo 

nas instituições de ensino superior. (P1, 2014). 

 

Essa história foi iniciada com o trabalho que era realizado por um grupo de 

professores que formaram, em 1992, o Núcleo de Educação Especial (NESP), que era 

vinculado ao DED. Esse núcleo realizava cursos de Especialização, encontros, além de outros 

eventos da área de educação especial. O Núcleo desenvolveu suas atividades durante muitos 

anos na UFS, no entanto, não tinha registro no CNPQ. Então, para oficializar, foi criado o 

Núcleo de Pesquisa em Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência (NUPIEPED), em 

substituição ao NESP. De acordo com P2: 

 

[...] em1992, nós criamos o Núcleo de Educação Especial (NESP). Era um 

núcleo interdisciplinar, institucional, não tinha registro de pesquisa [...]. 

Então quando eu estava no doutorado, foi criado o Núcleo de Pesquisa em 

Inclusão Escolar, de forma oficial. (P2, 2014). 

 

P1 reitera: 

 
[...] o NESP não tinha registro no MEC, então quando eu voltei do 
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doutorado, em 2007, reestruturei o grupo, [...] e achei que o Núcleo de 

Pesquisa em Inclusão Escolar (NUPIEPED) seria o nome mais atual e como 

o NESP não tinha registro, o NUPIEPED precisava ter. E o NESP não era 

um grupo de pesquisa, o NUPIEPED sim.  A partir dele começamos a formar 

muita gente na linha de Educação Especial (P1, 2014). 

 

O NUPIEPED foi instituído em 2007 e o seu objetivo principal é produzir pesquisa na 

área de educação especial a partir das linhas de pesquisa: história da educação especial, 

educação inclusiva, acessibilidade educacional, aspectos epistemológicos e conceituais da 

inclusão e formação de professores em educação especial (CNPQ/DIRETÓRIO DOS 

GRUPOS DE PESQUISA NO BRASIL/LATTES). Esse grupo também está vinculado ao 

DED e, além das pesquisas, também realiza eventos e cursos na área de Educação Especial e 

Educação Inclusiva. “O NUPIEPED é um grupo de pesquisa. [...] com alunos da graduação, 

do mestrado e do doutorado” (P1, 2014). 

Dentro desse contexto, é clara a atuação do DED e o compromisso com a Educação 

Especial e com a formação dos alunos do Curso de Pedagogia, numa perspectiva da Educação 

inclusiva, objetivando a inclusão educacional e social das pessoas com deficiência.  

Diante desta realidade surge o seguinte questionamento:  

 

“[...] por que apenas os cursos de Pedagogia ampliam as discussões sobre 

este saber? Será que é porque este curso tem uma formação mais ampliada 

ou porque se acredita que os estudantes com deficiência não ultrapassariam 

as séries iniciais do Ensino Fundamental?” (PINHEIRO apud PIMENTEL, 

2012, P. 148). 

 

Em relação ao trabalho com a Educação Especial, no âmbito do currículo do Curso de 

Pedagogia, em 1998, com a penúltima reforma do PPP do curso, foi inserida na estrutura 

curricular do curso, a disciplina Educação Especial. Ainda que, como optativa, essa disciplina 

já se configurava uma preocupação inicial com a Educação Inclusiva, evidenciando a 

necessidade de que o pedagogo tivesse uma formação voltada também para o ensino a pessoas 

com algum tipo de deficiência. 

 

[...] é proposito do Departamento de Educação a educação para todos.  Então 

a educação para todos precisa ter a formação para todos [...] é fazer da 

educação uma educação inclusiva sem estar alocando disciplinas específicas. 

Porque dentro das disciplinas já se procura fazer uma certa relação,  apesar 

de uma disciplina específica aprofundar mais. Mas a questão básica é o 

compromisso da educação, de se garantir educação para todos, e uma das 

questões básicas pra se garantir educação pra todos é ter formação para todos 

os níveis [...] (P2, 2014). 
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Os processos educativos e formativos passam sempre por uma necessidade de 

reconceitualização. É imperativo repensar as concepções e políticas voltadas para a educação 

e formação docente que demandam do contexto histórico. Um currículo educacional não 

existe fora do contexto histórico-social ao qual ele se destina. A política e os mecanismos 

administrativos de um dado contexto intervêm na modelação do currículo e revelam tanto 

hegemonia do Estado quanto as implicações de determinadas concepções de educação. A 

ordenação do currículo reflete as regulações ordenadoras demandadas pela sociedade e pelo 

Estado. Neste repensar, os professores do DED chegaram à conclusão que se deveria fazer 

uma nova reforma no PPP de Pedagogia. Daí: 

 

[...] percebemos a necessidade de planejar a construção do processo de 

formação de professores, de modo que, efetivamente as próximas gerações 

de professores se percebam responsáveis pela aprendizagem de todos os 

alunos e não somente daqueles que não apresentam deficiência 

(VITALIANO; MANZINE 2010, p. 56). 

 

 

No momento atual, os cursos de formação de professores devem “pautar-se em uma 

ampla base formal, cultural e política, norteadora de uma relação de responsabilidade desse 

profissional com a educação, com a escola pública e com sociedade em geral” (PPP DE 

PEDAGOGIA DA UFS, 2007, p. 15). Há a necessidade “de uma formação comum a todos os 

professores se se quer realmente uma escola ‘inclusiva’” (JANUZZI, 1995, p. 8). 

Dentro desse contexto, em 2008, após um longo processo que se iniciou em 2006, o 

Curso de Pedagogia entra em sua quarta reformulação. Segundo G4: 

 

[...] nós começamos a reformulação do curso em 2006 devido às diretrizes 

curriculares nacionais da Pedagogia. Até então, havia um debate muito 

amplo a respeito e aí saiu como licenciatura para a antiga graduação. Então o 

processo começou, em início de 2006. Concluímos o processo em meados de 

2006, mas ele foi implementado mesmo depois de todo o trâmite que passa 

pela universidade. Em 2008 saiu a resolução de reformulação do curso e 

depois houve o período de transição entre uma estrutura curricular e outra. 

Aí houve o período de transição e a partir de então começou essa nova 

estrutura curricular. (G4, 2014). 

 

Diante disso, “se faz necessária uma reorganização do processo de formação de 

professores, com a inclusão de elementos que permitam aos mesmos sentirem-se preparados 

para proporcionar a inclusão aos alunos com NEE.” (VITALIANO; MANZINE, 2010, p. 56). 

Assim, o novo PPP foi fundamentado com base em pressupostos teóricos pautados 

numa perspectiva inclusiva, onde a educação é um direito de todos e as políticas de educação 
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inclusiva vão em direção a todos os níveis de ensino. Nesse sentido, a formação do licenciado 

em Pedagogia deve estar voltada também para os grupos que, historicamente, sofreram e 

sofrem discriminações de todas as ordens, a fim de contemplar a compreensão dos processos 

históricos e simbólicos de exclusão vivenciados por esses segmentos da população e refletir 

sobre a exclusão da escola e na escola. (BRETAS, 2009).  

“A formação do professor é um dos aspectos que precisa ser aprimorado para que o 

processo de inclusão alcance os resultados esperados” (VITALINO; MANZINI, 2010, p. 52). 

Dentro dessas concepções de formação do licenciado, numa perspectiva da Educação 

Inclusiva, a LIBRAS entra para o currículo de Pedagogia como mais uma ação afirmativa, 

dentro de uma dimensão maior, que é o processo de inclusão educacional das pessoas surdas, 

pois, embora a LIBRAS tenha sido incluída como disciplina curricular obrigatória para todos 

os cursos de licenciatura, “entende-se que isto não é suficiente para formar professores para o 

trabalho pedagógico numa perspectiva inclusiva” (PIMENTEL, 2012, p. 148). Nesse 

contexto, G4 afirma que: 

 

Existia uma concepção do curso de Pedagogia que a inclusão exige 

condições de atendimento à pessoa com alguma deficiência. No caso, a 

LIBRAS, reconhecendo que é uma língua própria das pessoas surdas, ela 

tem que ser ensinada aos ouvintes e aos professores, que certamente vão 

encontrar crianças surdas ao longo de suas vidas. Então, inicialmente por 

concepção, depois, por atendimento e concordando no atendimento à 

legislação (G4, 2014). 

 

O currículo, dessa forma, é um meio eficaz na busca do reconhecimento das 

dificuldades comunicativas dos surdos e na busca da língua de sinais como um dos caminhos 

para solucionar essa lacuna linguística (CAVALCANTE, 2010, p.102). 

Com o movimento mundial de Educação Inclusiva e as atividades desenvolvidas pelo 

DED, assim como as discussões sobre terminologias, na reestruturação do PPP do curso de 

Pedagogia em 2008, a disciplina Educação Especial saiu do currículo do curso, dando lugar à 

disciplina Educação Inclusiva, que já entra como obrigatória. “Os cursos de Pedagogia 

geralmente ultrapassam o componente obrigatório de LIBRAS, propondo também outro 

componente como obrigatório relacionado à Educação Especial/Inclusiva” (PIMENTEL, 

2012, p. 148). Nessa reestruturação, é incluída também, na estrutura curricular do curso, a 

disciplina LIBRAS, atendendo à determinação do Decreto 5626/2005. Ainda segundo G4: 

 

Pra reformulação do curso de Pedagogia, nós tínhamos muito clara a 

necessidade de inserção de LIBRAS. Isso, na nossa cabeça, estava muito 
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aceito, e a própria disciplina de Educação Inclusiva. A gente já entendia que 

tinha a necessidade de inserção de LIBRAS. [...] nós tínhamos conhecimento 

da legislação também. [...]. Nas diretrizes curriculares nacionais já se falava 

da educação inclusiva como o próprio projeto, algo que tinha que está na 

concepção do projeto do curso de Pedagogia, e a LIBRAS entrava como uma 

ideia muito natural. (G4, 2014). 

 

No âmbito da UFS, as discussões em torno da necessidade da implantação da LIBRAS 

na instituição iniciaram-se no DED em 2006, com o início da reformulação do PPP do Curso 

de Pedagogia. A implantação de uma Educação para todos na perspectiva da inclusão 

educacional das pessoas surdas, por meio da LIBRAS, remete ao princípio básico e 

democrático do direito à educação de todas as pessoas (CAVALCANTE, 2010,  p. 105). 

Essas discussões sempre partiam de um grupo de professores que trabalham atuando 

na área da Educação Especial, no departamento. De acordo com G4: 

 

O Departamento de Educação já tem uma tradição de professoras que se 

especializaram na área de Educação Inclusiva e até mesmo antes de toda 

essa discussão sobre a Educação Inclusiva, já estavam atuando na Educação 

Especial aqui no estado de Sergipe, e que também era ponto pacífico a 

inserção de LIBRAS na estrutura curricular. Isso foi muito tranquilo. (G4, 

2014). 

 

No entanto, essas discussões só saíram do DED e tomaram uma proporção maior, 

englobando a instituição como um todo, em 2008, quando a LIBRAS já estava inserida na 

estrutura curricular do curso de Pedagogia. P1 afirma que: 

 

[...] as primeiras discussões começaram com a mudança do currículo do 

Curso de Pedagogia. Então, cada professor foi chamado para construir a 

ementa das disciplinas da sua área. Bem depois, foi que essa discussão, em 

2008, foi para a reitoria, para o DEAPE, para a pró-reitoria de graduação e 

depois para o CONEPE (P1, 204). 

 

Com a reforma do PPP do Curso de Pedagogia, e a consequente reestruturação 

curricular, a LIBRAS é inserida como disciplina obrigatória e começa a ser ofertada no 

período 2008.2. Com essa inserção, a necessidade de professor para lecionar a disciplina era 

urgente. Diante dessa urgência, foi realizado então o primeiro concurso público da UFS para o 

cargo de professor de LIBRAS, através do Edital nº 72/2008, por meio de processo seletivo 

simplificado, para contratação de professor substituto. O edital ofertou uma vaga para a 

disciplina LIBRAS, e a formação e habilitação exigidas foram graduação em Pedagogia com 

Especialização ou Proficiência em LIBRAS. 
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Nesse processo, apenas uma candidata compareceu às etapas de seleção do concurso e 

foi aprovada em todas, sendo convocada para contratação. A professora selecionada conta 

que: 

 

Em 2008, quando foi criada a disciplina de LIBRAS, eu já tinha encerrado o 

contrato temporário no Programa de Qualificação Docente (PQD), que era 

um programa de extensão da universidade. Foi aberta seleção para professor 

de LIBRAS, passou o tempo das inscrições e ninguém se inscreveu. Depois 

reabriram as inscrições e eu me inscrevi. [...] Eu não sei se outros 

professores se inscreveram, mas só eu compareci no dia da prova. Fiz a 

prova regularmente e depois fui chamada para trabalhar, porque como fui a 

única candidata e passei em todos os requisitos, fui aprovada. (P3, 2014). 

 

P3 já tinha um caminho trilhado na área de Educação Especial em Sergipe e o nome 

bastante reconhecido como professora da Secretaria Municipal de Aracaju (SEMED) por seu 

trabalho na Educação Especial, principalmente na área de Educação de Surdos e com a 

LIBRAS. Também já havia sido professora substituta na UFS, da disciplina Educação 

Especial no Programa de Qualificação Docente (PQD)
56

. 

 

[...] fui professora substituta para disciplina Educação Especial, que era uma 

disciplina que existia e que hoje é substituída por Educação Inclusiva. Eu 

entrei no primeiro contrato temporário pelo programa de extensão da 

universidade no interior, chamado Programa de Qualificação Docente 

(PQD). Participei da seleção e fui aprovada. [...] Meu currículo é quase todo 

constituído na área de surdez e educação de surdos, [...]. Sou uma das poucas 

professoras do estado de Sergipe, que no período de 2007, 2008, tinha um 

currículo voltado especificamente para a surdez. [...] eu passei o período da 

década de 1990, de início de 90 até 2000, e a até a atualidade investindo em 

formação nessa área [...] (P3, 2014). 

 

A necessidade do DED de concluir o processo seletivo era urgente, pois o período 

2008.2 já havia começado e os alunos estavam sem professor para a disciplina. Havia alunos 

concluintes nesse período, que precisavam cursar a referida disciplina para poderem se 

formar. Mas a demanda era grande e só havia uma professora. De acordo com P3: 

  

[...] comecei a trabalhar no final de 2008.2. Peguei as primeiras seis turmas 

de LIBRAS. Primeiro quatro, do período regular pra concluir o curso, depois 

peguei mais duas, porque havia uma discussão que os certificados dos 

                                                 
56

O Programa de Qualificação Docente (PQD): programa do Governo Federal, em convênio com o Governo do 

Estado de Sergipe, para expansão e interiorização de cursos, e a criação de campi em alguns municípios 

sergipanos, cujo objetivo era de democratizar o acesso ao ensino superior. 
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formandos deste período só poderiam sair se tivesse a disciplina já sido 

aprovada, se já tivesse cursado a disciplina, porque as duas turmas eram dos 

concludentes do curso de Pedagogia [...]. Eu me lembro que 2008 foi um 

período decisivo para que essa licenciatura tivesse dentro do histórico dos 

alunos, a disciplina. Por isso que eles pediram em caráter de urgência, que 

fosse no período de verão tivesse mais duas turmas. (P3, 2014). 

 

Então, quando iniciou o período 2008.2, a LIBRAS materializou-se enquanto 

disciplina em sala de aula e a receptividade das primeiras turmas, que foram dos alunos do 

Curso de Pedagogia, foi a melhor possível. A expectativa dos alunos antes de começarem as 

aulas era muito grande, em virtude dos mesmos já terem conhecimento da área da Educação 

Especial e Inclusiva, mediante trabalhos, atividades e eventos realizados na UFS pelas 

professoras que atuavam nessas áreas. P3 comenta que: 

 

[...] no curso de Pedagogia, eles já estava ansiosos por essa língua 

(disciplina) e todo mundo queria fazer.  Foi normal e as alunas ficaram 

apaixonadas, [...].  [...] porque também já haviam as professora Verônica e 

Iara trabalhando essa questão da diversidade, então foi bem aceita. [...]. 

Muitos alunos se interessaram em se profissionalizar, se aprofundar na 

língua e estudar. [...]. Eu tive alunos que  já estudaram  e que dizem hoje que 

querem ser intérpretes e que estão se aprofundando no estudo da língua [...] 

(P3, 2014). 

 

G4 ratifica a grande receptividade da LIBRAS, tanto pelos alunos do curso de 

Pedagogia, quanto pelos professores do DED: 

 

Foi muito bem-vinda, muito bem recebida. Todo mundo batalhou muito pela 

inclusão de LIBRAS, por conseguir vagas. Ninguém nunca se declarou 

contra que as vagas fossem para disciplina de LIBRAS. Os alunos, até onde 

eu vejo, gostam muito da disciplina. Tem muita gente querendo estudar nas 

monografias, a gente já vê pessoas interessadas no assunto, se especializando 

em LIBRAS também. [...]. Foi uma recepção muito legal. Não foi, de forma 

nenhuma, conflitiva. (G4, 2014). 

 

Essa receptividade já não era algo presente, inicialmente, com os alunos dos demais 

cursos. Quanto às primeiras turmas, em 2010, após outros cursos incluírem LIBRAS, P3 

conta que:  

 

[...] quando eu lecionei a disciplina nas outras licenciaturas, da área de 

matemática, química, música, geografia, historia, é que eu percebi um olhar 

diferenciado dos alunos [...]. [...] eles achavam que a disciplina foi imposta, 

que as grades foram mudadas sem discussão, quer dizer, que a disciplina foi 

colocada com obrigatoriedade, [...], [...] eles entram muito com essa questão. 

Agora não, agora eles até buscam essa disciplina, mas no início entravam na 
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sala com essa resistência por ter sido imposta [...]. Eles viam como uma 

imposição a disciplina no curso deles, pois não houve uma discussão pra 

colocá-la. (P3, 2014). 

 

Nota-se no posicionamento dos alunos dos demais cursos, uma visão sobre a disciplina 

de LIBRAS, como obrigatória, semelhante às chefias dos departamentos quando da 

necessidade de incluir LIBRAS no currículo dos seus cursos. É mais uma vez demonstrado 

que estava muito presente o discurso da imposição da LIBRAS no início do processo de 

implantação. E isto se deve, provavelmente, à resistência dos chefes de departamento à 

inclusão da LIBRAS, cujo motivo é a falta de uma política de educação inclusiva dentro da 

instituição. 

No decorrer desse processo, no final de 2009, surgiu também outra questão 

preocupante, a oferta da disciplina de LIBRAS para os demais departamentos. O DEAPE 

constatou que, excetuando o curso de Pedagogia, em 2008, e Geografia, em meados de 2009, 

nenhum outro curso da UFS havia incluído LIBRAS em suas estruturas curriculares. Sobre 

essa questão, G2 afirma: 

 

[...] à época eu era diretor do Departamento de Apoio Pedagógico (DEAPE) 

e uma das primeiras atividades que eu fiz foi uma varredura nas legislações 

de currículos em todos os cursos: de licenciatura e bacharelado. E me 

deparei que até 2008 nenhuma ação tinha sido executada pela UFS 

concernente a implementação de LIBRAS enquanto disciplina curricular 

para os cursos das licenciaturas e Fonoaudiologia, e como optativa para os 

cursos de bacharelado. Eu tomei um susto muito grande em razão do déficit 

de tempo, e que a instituição não tinha tomado nenhuma providência. (G2, 

2014). 

 

O DEAPE começou a tomar as devidas providências para efetivar essa inclusão e, com 

as primeiras inclusões, a necessidade de determinar qual departamento ficaria responsável 

pela oferta de LIBRAS aos demais. Pela essência da disciplina de LIBRAS, ou seja, por ser 

ela uma língua, no primeiro momento, pensou-se no DLE. No entanto, pensando também que 

a LIBRAS trata-se de uma língua das pessoas surdas e estas são público da Educação 

Especial, num segundo momento, pensou-se também no DED, que já tinha um caminho 

trilhado na Educação Inclusiva. Assim, os dois departamentos foram convocados para uma 

reunião: 

 

Eu lembro que, naquele momento, nós conversamos com o pessoal do 

Departamento de Letras, porque a legislação dá essa plenitude. Pode ser tanto 

Departamento de Letras quanto no Departamento de Educação, no caso, no 

curso de Pedagogia.  E lembro que o Departamento de Letras comunicou da 
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impossibilidade em razão de não ter profissionais, em razão de algumas 

alterações curriculares, e a disciplina de LIBRAS, naquele momento, foi 

acolhida imediatamente pelo Departamento de Educação, até mesmo pela 

afinidade de alguns professores que já estavam fazendo parte do quadro e a 

própria proposta política do departamento na perspectiva da inserção de 

disciplinas desta magnitude. [...]. Foram chamados os chefes do Departamento 

de Letras e foram chamados os chefes do Departamento de Educação e eu 

lembro que foi muito bem acolhida, na época, pelo Departamento de Educação, 

a proposta de LIBRAS ficar nele.  (G1, 2014). 

 

P1 acompanhou o processo de implantação da LIBRAS na instituição, desde o início 

das discussões realizadas no DED, a partir de 2006. Ela declara que 

 

[...] a princípio, para reformulação do currículo, me preocupei com o 

Departamento de Educação. Pelo menos quando eu construí a ementa de 

LIBRAS, seria o Departamento de Educação o responsável pala disciplina, 

depois eu mesma numa reunião do CONEPE disse que o Curso de Letras era 

que deveria ofertá-la, mas o chefe do departamento disse que não estava 

interessado em ofertar essa disciplina. [...] foi numa reunião do CONEPE que 

falei: “olha, isso deveria ser do Curso de Letras”, mas ninguém queria assumir a 

LIBRAS. (P1, 2014). 

 

Sobre a recusa do DLE, G5 alegou estar preocupado com outras questões, a principal 

delas referente à divisão do DLE em dois departamentos: 

 

[...] na verdade, pra eu lhe ser sincero  LIBRAS nunca foi uma preocupação 

minha. Eu tinha outras preocupações quando eu era chefe de departamento. 

A minha preocupação principal, a meta foi dividir o departamento. Foi uma 

coisa muito polêmica, mas a gente conseguiu, então eu fiquei um ano no 

departamento de LETRAS. Em 2009, quando dividiu, eu virei chefe do outro 

departamento, o Departamento de Letras Estrangeiras. Então a minha 

questão foi muito mais criar um departamento novo [...]. Meu grande desafio 

foi esse. (G5, 2014). 

 

Nesta fala foi demonstrado que a preocupação que o DED teve com a inclusão da 

LIBRAS na universidade, como política afirmativa para formação dos professores na 

perspectiva da inclusão, não era uma preocupação que se estendia aos demais departamentos. 

O DED ficou responsável por ofertar a disciplina aos demais departamentos da UFS. 

Sobre essa responsabilidade, P1 explica que “não ficou determinado, ficou implícito. Como a 

gente implantou no currículo e não existia esse professor na universidade, o Departamento de 

Educação abriu para o professor substituto, então [...]. ficou implícito, não houve nenhuma 

resolução, nada” (P1, 2014). 

Assim, o processo de implantação da LIBRAS na instituição entra num momento 
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crucial: resolver o problema da oferta de LIBRAS para os demais cursos, em virtude da 

grande demanda existente de turmas. Consequentemente, surgiu a necessidade de contratação 

de mais professores para lecionar esta disciplina. Momento que culminou na urgência de 

realização de um segundo concurso público para professor desta disciplina. 

 

Isso sim foi um problema bastante sério, porque a gente tinha que ofertar a 

disciplina, por isso foram duas vagas. Conseguimos duas vagas e isso é 

muita coisa quando a gente pensa na política de distribuição de vagas dos 

concursos. Então o Departamento de Educação tinha que ofertar para as 

turmas do curso de Pedagogia, para todas as turmas dos cursos de 

licenciatura, para o curso de Fonoaudiologia e, optativamente, para os outros 

cursos. Então tinha uma demanda extremamente reprimida. Então ofertava 

uma turma específica para o curso de Pedagogia, outra turma para os cursos 

diversos, e muita oferta de disciplina de verão, disciplina de inverno para 

tentar ir cuidando dessa demanda que ficava ali estagnada por conta dessa 

situação. (G4, 2009). 

 

Essa “demanda extremamente reprimida e estagnada” relatada por G4, foi gerada com 

a crescente inclusão da LIBRAS nos cursos da UFS, cuja demanda era atendida apenas pelo 

DED, que contava com apenas um professor para lecionar a disciplina. 

Deste modo, foi aberto o primeiro concurso e lançado o edital de processo seletivo 

para professor efetivo de LIBRAS e a titulação exigida foi Doutorado ou Mestrado em 

LIBRAS. No entanto, passou o período de inscrições e não houve candidatos inscritos. O 

edital foi cancelado e aberto pela segunda vez exigindo a mesma habilitação, e mais uma vez 

não houve candidatos, gerando um segundo problema no processo de implantação. Diante 

desta situação, o DED teve que resolver essa problemática junto à reitoria. G4 explica: 

 

Nós abrimos o concurso duas vezes para doutor em LIBRAS e não apareceu 

candidato, [...]. Eu estava como chefe de departamento, isso por volta de 

2009 [...].  E eu e a professora Verônica fizemos um documento pedindo ao 

reitor autorização. Nós fomos conversar com ele pessoalmente, pedindo a 

autorização para que o concurso fosse aberto para especialista em LIBRAS, 

porque a professora Verônica tem bastante conhecimento aqui no estado e 

sabia da existência de profissionais que tinham essa especialização, que 

tinham a proficiência em LIBRAS e que poderiam então, nessas condições, 

se candidatarem a professor da universidade. E foi tudo autorizado, passou 

por todo processo de autorização e nós conseguimos abrir duas vagas [...] 

(G4, 2014). 

 

Mediante autorização da reitoria para baixar a titulação exigida no edital do concurso 

para Especialista em LIBRAS, um novo edital foi aberto. Então, no dia 25 de julho de 2009, a 

UFS lança o edital nº 038/2009 de processo seletivo para professor efetivo, visando o 



76 

 

provimento de vagas para o magistério superior no campus de São Cristóvão. Foram ofertadas 

duas vagas para professor da disciplina LIBRAS, para categoria Auxiliar, e a titulação exigida 

foi a Proficiência ou a Pós-graduação em LIBRAS (Edital nº 38/2009/UFS). 

 

Diante dos critérios que a universidade tem para contratar um professor, 

inclusive para abrir concurso para LIBRAS, a universidade, geralmente abria 

concurso pra doutor na área. [...]. Então nós fizemos esse documento, 

pontuando muito bem a situação profissional existente aqui no estado de 

Sergipe, as áreas, as universidades que formavam, que é de Santa Catarina e 

que os profissionais acabavam sendo absorvidos ali mesmo naquela região, 

que dificilmente a gente conseguiria ter um doutor em LIBRAS, com um 

domínio em LIBRAS para cumprir as exigências que os critérios de seleção 

efetiva exige. E foi nessas condições que o reitor então aceitou e permitiu 

que a gente abrisse, em condições especiais, esse concurso (G4, 2014). 

 

 

Nesse concurso houve 56 candidatos inscritos, mas apenas 18 compareceram para 

realização da primeira etapa, que foi a prova escrita, e após a segunda etapa, caracterizada 

como prova didática, apenas quatro candidatos foram aprovados: dois dentro das vagas e dois 

como excedentes.  

No período 2010.1, as turmas de LIBRAS já iniciam com os professores efetivos da 

disciplina, mas não supre a demanda de turmas de todas as licenciaturas e demais cursos, e a 

instituição ainda precisa contar com mais professores substitutos para poder atender a todos os 

departamentos. Sobre essa problemática, G2 comenta: 

 

[...] as próprias limitações do Departamento de Educação: não tínhamos sala, 

não tínhamos equipamentos, [...]. Isso talvez tenha sido uma forma de ter 

dificultado o exercício da disciplina LIBRAS para atender todos os cursos da 

universidade, sejam eles nos cursos obrigatórios, sejam eles nos cursos onde 

LIBRAS é disciplina optativa (G2, 2014). 

 

Diante de todo esse contexto, observa-se que não se trata apenas de incluir a LIBRAS 

no currículo dos cursos do Ensino Superior, pois há questões que perpassam o entorno dessa 

inclusão causando entraves e dificultando a implantação desta línguas como disciplina nas 

IES. 

 

 

2.3 DO DED PARA A UNIVERSIDADE: A EXPANSÃO DA LIBRAS NA UFS  

 

É possível afirmar então que o processo da implantação da LIBRAS na UFS pode ser 



77 

 

descrito em dois momentos: o primeiro, com o pioneirismo do DED em inserir a LIBRAS na 

estrutura curricular do curso de Pedagogia, com a reforma do PPP do curso em 2008, e a 

realização dos dois primeiros concursos públicos para professor substituto e efetivo; e o 

segundo, com a notificação aos departamentos, pelo DEAPE, acerca da necessidade urgente 

da inclusão da LIBRAS nos currículos dos cursos, após a resolução 84/2009/CONEPE/UFS, e 

com os procedimentos dos departamentos para inclusão desta língua como disciplina 

curricular nos cursos. 

Quando saiu a resolução nº 84/2009/CONEPE/UFS, incluindo a disciplina LIBRAS 

como obrigatória no currículo dos cursos de Licenciatura e de Fonoaudiologia, e como 

optativa para todos os outros cursos da UFS, obedecendo ao decreto 5626/2005, a LIBRAS já 

existia no Campus São Cristóvão, desde 2008, como disciplina, na estrutura curricular do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia, cuja inserção aconteceu com a aprovação da 

reformulação do PPP do Curso, através da Resolução nº 25/2008/CONEPE. Também já estava 

inserida no currículo do Curso de Geografia, cuja inclusão foi realizada um mês antes da 

referida resolução. 

Portanto, a gênese da implantação de LIBRAS como disciplina curricular obrigatória 

no âmbito da UFS, ou seja, o primeiro momento desta implantação, se deu no DED/Campus 

São Cristóvão, com a reestruturação curricular do Curso de Pedagogia, como já foi exposto 

anteriormente.  

Sendo o Decreto de 2005 e tendo o Curso de Pedagogia inserido LIBRAS em sua 

estrutura curricular em 2008, há uma constatação de que o mesmo obedeceu às disposições do 

Decreto, no que se refere a essa inserção, considerando que a mesma deveria iniciar-se pelos 

Cursos de Pedagogia, Letras, Fonoaudiologia e Educação Especial, ampliando-se 

progressivamente para as demais licenciaturas. No entanto, levando em consideração, 

também, que o Decreto estabelece em seu Artigo 9º, inciso I, que em até três anos a contar da 

publicação do mesmo, as IES deveriam ter a LIBRAS como disciplina em 20% dos cursos em 

que ela é determinada como obrigatória, constata-se aí uma inadequação, logo no início do 

processo de implantação da LIBRAS na UFS, referente aos prazos e percentuais estabelecidos 

pelo Decreto, uma vez que em 2008 apenas o de Pedagogia havia incluído LIBRAS em sua 

estrutura curricular.  

Desta forma, foi começando pelo DED, com a inserção da LIBRAS na estrutura 

curricular do Curso de Pedagogia, que esta língua adentrou na universidade enquanto 

disciplina e, a partir daí, o processo de inclusão foi acontecendo nos demais cursos, de forma 

progressiva, e a LIBRAS se difundindo na instituição. 
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Nesse contexto de políticas educacionais inclusivas, cabe às 

instituições de ensino superior (IES), responsáveis pela formação dos 

futuros profissionais, várias ações, dentre elas, a de preparar os futuros 

professores para promover a inclusão dos alunos com NEE 

(VITALINO; MANZINI, 2010, p. 54). 

 

Em 2009, a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) começa a notificar os 

departamentos, alertando da necessidade de incluir LIBRAS nos currículos dos cursos. Na 

concepção de Sacristán (1998), o currículo prescrito (Lei de Libras e o decreto que a 

regulamenta), exerce, nesse caso, a mola mestra para a implantação da disciplina Libras nos 

cursos de formação dos professores.  

 

G1 esclarece: 

 

[...] na época, eu participei de várias reuniões em Brasília pra discutir esta e 

outras questões, mas esta era uma questão mais urgente. Então nós 

recebemos a orientação para que isso fosse implementado e, de imediato, na 

medida do possível, a gente foi fazendo o que tinha que ser feito (G1, 2014). 

 

 Para Sacristán (1998, p. 139), o currículo prescrito e regulamentado é determinado a 

partir das políticas educacionais concebidas pelo governo federal e se expressa no campo das 

decisões políticas e administrativas. 

Assim, com a aprovação da inclusão de LIBRAS nos cursos de Licenciatura e 

Fonoaudiologia da UFS, através da Resolução nº 84/2009/CONEPE/UFS e tendo esta 

determinado, em seu art. 1º, parágrafo 3º, que os colegiados tinham o prazo de um ano, a 

contar da homologação da mesma, para promover a adequação de seus currículos, no sentido 

de incluir LIBRAS em suas estruturas curriculares, a PROGRAD, através do DEAPE, 

começou um trabalho junto aos departamentos para começar a materializar essa determinação 

legal, pois “[...] o currículo prescrito oferece todas as orientações para a implementação da 

disciplina Libras como componente curricular.” (PEREIRA, 2008, p. 39). 

De acordo com G2: 

 

A minha primeira providência foi comunicar isto ao pró-reitor de graduação 

e, evidentemente, tive a anuência para fazer os encaminhamentos devidos. O 

primeiro encaminhamento foi em comunicar, através de ofício circular para 

todos os cursos de licenciatura e bacharelados de todos os Campis da 

Universidade Federal de Sergipe, a necessidade imediata de ser feita a 

inserção dessa disciplina nas suas estruturas curriculares. [...]. Então, todos 
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os cursos de licenciatura, assim como o de Fonoaudiologia, foram 

comunicados dessa necessidade [...] (G2, 2014) 

 

Ocorre, no entanto, que o processo de inserção de uma disciplina enquanto 

componente curricular perpassa por questões e problemáticas que, apesar de sustentar-se em 

bases legais, dificultam a sua viabilização.  

Questões referentes ao entendimento da necessidade e importância desta disciplina 

para o curso e da adequação do currículo e mudança na estrutura curricular do curso para 

inserção da mesma. 

 

Faz-se necessário, nesse momento de organização e estruturação do currículo 

prescrito nas universidades, um debate sobre as ações que norteiam a 

implementação do ensino de Libras com a intenção de avaliar essa prática 

educativa em seu processo inicial. (PEREIRA, 2008, p. 41). 

 

No momento de alerta aos departamentos e reuniões feitas com os chefes sobre a 

obrigatoriedade de incluir LIBRAS nos currículos dos cursos, houve reclamações e 

questionamentos por parte da maioria das chefias. Tanto no que se referia ao objetivo da 

LIBRAS enquanto disciplina como da questão da mesma ter sido imposta. Ainda segundo o 

G2: 

 

O próprio desconhecimento da LIBRAS talvez tenha resultado um pouco 

nesses questionamentos. Uma outra questão que  vale a pena salientar é que,  

além do  próprio desconhecimento da LIBRAS, é a relação de imposição 

que, pelo menos grande parte dos chefes reclamavam, dessa relação 

ditatorial, de cima pra baixo, de a partir de um decreto ter que  mudar a 

estrutura curricular sem uma consulta prévia aos cursos da universidade. 

Pelo menos foram esses os argumentos mais comuns. Então, o que a gente 

observou, e eu também encontrei, por incrível que pareça, vários professores 

que nem sequer sabiam o que era LIBRAS. Professores doutores que não 

conheciam, não tinham noção de qual era a importância dessa disciplina e 

como é que ela poderia contribuir de alguma forma para sociedade [...]. [...] 

então as dificuldades iniciais de viabilização da inclusão da LIBRAS 

seguiam dois caminhos mais fortes que íam na direção, primeiro da relação 

impositiva que o decreto estabelece, que tem que fazer, tem que colocar e o 

prazo é esse; e a outra, o desconhecimento por uma boa parte da 

universidade, que não conhecia a importância da disciplina LIBRAS e não 

sabia da necessidade da mesma para a formação de um curso superior. (G2, 

2014). 

 

Assim como no sistema curricular, na política curricular 

[...] as decisões não se produzem linearmente concatenadas, obedecendo a 

uma suposta diretriz, nem são frutos de uma coerência ou expressão de uma 
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mesma racionalidade. Não são estratos de decisões dependentes umas de 

outras, em estrita relação hierárquica ou de determinação mecânica e com 

lúcida coerência para com determinados fins. [...] São instâncias que atuam 

convergentemente na definição da prática pedagógica (SACRISTÁN, 1998, 

p. 101). 

 

Essa questão da determinação federal por meio do Decreto 5626/2005, obrigando as 

IES a fazerem a implantação da LIBRAS, foi vista pela maioria dos departamentos da UFS 

como algo impositivo, uma vez que não houve discussão com as mesmas no sentido dessa 

língua se tornar ou não uma disciplina obrigatória.  Este foi um discurso muito presente no 

primeiro momento do alerta aos departamentos da UFS acerca da necessidade urgente da 

inclusão da LIBRAS nos currículos. Sobre isto, G3, afirma que: 

 

Não houve debate. É uma decisão unilateral do MEC para implantação [...] 

Tivemos reclamações: “pra que LIBRAS?” Mas foi uma imposição.  Então 

você não discute a imposição. Você pode até rejeitar, não querer, mas é uma 

imposição, você tem que incluir e os departamentos incluíram. O meu 

departamento, nós tivemos esse debate, mas é um debate inócuo, estéril, sem 

nenhum objetivo, porque é uma imposição (G3, 2014). 

 

Para vencer essa resistência e para que haja mudança, deve haver reflexões e partilha 

de conhecimentos, o que dependerá, segundo Jannuzzi (1995, p. 6), da “sensibilização do 

docente para o problema”. Ou seja, depende da disposição dos professores universitários e 

gestores para enfrentar o desafio de promover essa inclusão. 

Por conta destes questionamentos, reclamações e do desconhecimento da LIBRAS 

enquanto língua e a importância da mesma como disciplina curricular obrigatória nos cursos 

de formação de educadores, foi necessário realizar reuniões com os departamentos para dar 

esclarecimentos acerca dessa realidade, no sentido, também, de facilitar a viabilização da 

inclusão da disciplina no currículo dos cursos. Conforme G2: 

 

[...] participei de várias reuniões departamentais, de disciplinas de cursos, 

tanto aqui do Campus de São Cristóvão, quanto Laranjeiras e Itabaiana, no 

sentido de esclarecer aos professores, aos centros, enfim, qual era a dinâmica 

e importância de LIBRAS enquanto disciplina obrigatória [...]. Não foi só 

uma ação burocrática de encaminhar o documento, nós tínhamos mesmo que 

ir a campo fazer esclarecimento, uma vez que era algo novo e que implicava 

algumas vezes, em alguns cursos, o aumento da carga horária, que é algo que 

é visto com muita cautela em razão da realidade que nós temos nas estruturas 

curriculares dos cursos daqui da Universidade Federal de Sergipe. [...]. Então 

não é uma questão só de encaminhar documentos, é questão de 

conscientização. Então é o reolhar pra academia enquanto papel social, 

enquanto papel cidadão, e claro que não é uma pró-reitoria, não é uma 
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pessoa só que vai resolver isso. Isso deve ter uma olhar mais profundo, tem 

que ter o apoio da pró-reitora, da administração como um todo. Temos que 

ter o apoio de outros segmentos da instituição para que tudo isso aconteça 

(G2, 2014). 

 

G1 complementa: 

 

Essa é a maior dificuldade: criar uma cultura que entendesse a importância 

da disciplina, o que poderia ser feito de cima para baixo. Existem 

mecanismos que possibilitam isso, por conta da necessidade de se cumprir 

uma diretriz do MEC. Mas não, a gente procurou travar essa discussão nos 

cursos a partir dos colegiados (G1, 2014). 

 

A tentativa de um trabalho coletivo em busca da promoção da inclusão mostra “[...] 

que essa ação se dá no contexto escolar, no qual temos outros profissionais igualmente 

importantes no processo.” (VITALIANO; MAZINE, 2010, p. 53). 

Esse foi o segundo momento da implantação da LIBRAS na UFS: momento do alerta 

aos departamentos sobre a obrigatoriedade da disciplina e do esclarecimento da necessidade e 

da importância desta língua nos cursos de formação de professores, bem como dos trâmites 

burocráticos e os procedimentos para inclusão desta língua como disciplina curricular nos 

cursos. 

Inicialmente, a questão era apenas inserir LIBRAS nas estruturas curriculares, mas 

acontece que muitos projetos estavam desatualizados com relação às diretrizes curriculares 

nacionais, então, para essa inserção foi necessário que muitos cursos reestruturassem seus 

PPP.  Assim, “sendo o currículo expressão num dado momento histórico, ele atende às 

necessidades desse contexto e, por isso, se reconstitui, já que, como invenção social é 

resultado de escolhas que concordam com valores e crenças de determinados grupos da 

sociedade” (MESQUITA, 2010 p. 307). 

Essas inserções desencadearam todo um processo de reforma dos projetos e, com essas 

reformas, os cursos foram incluindo LIBRAS. 

 

[...] o grande problema é que é um processo muito burocrático. Você alterar 

uma estrutura curricular, não é só inserir uma disciplina, você tem que 

alterar, de alguma forma, toda uma cadeia de disciplinas sem desobedecer ao 

pré-requisito, se existir pré-requisito. Essa foi a dificuldade, primeiro alterar 

toda estrutura curricular (G1, 2014). 

 

G2 complementa: 
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[...] em algumas situações eram retiradas disciplinas. Alguns cursos optaram 

em diminuir tirando algumas disciplinas obrigatórias, outros optaram em 

diminuir tirando uma optativa e irá haver uma equivalência com essa carga 

horária, e outros simplesmente acresceram mais quatro créditos, que é a 

carga horária da disciplina (sessenta horas) na estrutura curricular do curso. 

[...]. Mas eu lembro muito bem, foram essas três vertentes possíveis: 

diminuição da carga horária das disciplinas optativas, fazer uma exclusão de 

disciplinas obrigatórias ou simplesmente aumentar o curso com mais 

sessenta horas que foi, pelo que eu me lembre, a opção menos usual. Sempre 

se buscava na perspectiva de algum ajuste para que não houvesse incidência 

de carga horária nos cursos (G2, 2014). 

 

A inclusão da LIBRAS como disciplina curricular é uma ponte para o estudo do 

currículo prescrito e de suas intenções sociais e políticas, nas universidades. Esses estudos 

levam as IES a analisarem os seus PPP na reformulação dos seus objetivos e finalidades da 

educação na atualidade, nesse novo paradigma de uma educação inclusiva (PEREIRA, 2008, 

p. 77). 

Então, após a resolução 84/2009/CONEPE/UFS, os cursos começaram a incluir 

LIBRAS em seus currículos: 

 

 

Quadro 05 – Inclusão da LIBRAS nos cursos de Licenciatura e Fonoaudiologia do Campus de 

São Cristóvão 

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 

Curso Resolução CONEPE/UFS Data 

Pedagogia 25/2008 28/04/2008 

Geografia 35/2009 19/06/2009 

Letras em todas as 

modalidades (revogada pela 

resolução 

145/2009/CONEPE/UFS)
57

 

140/2009 24/11/2009 

Ciências Biológicas 188/2009 18/12/2009 

Matemática 150/2009 18/12/2009 

Química 202/2009 18/12/2009 

Fonoaudiologia 156/2009 18/12/2009 

                                                 
57

Essa resolução foi revogada, por isso torna-se sem efeito a inclusão de LIBRAS nos cursos de Letras, em todas 

as suas modalidades, aprovada na referida resolução. 
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Música  142/2010 17/12/2010 

Educação Física 19/2011 01/03/2011 

Ciências da Religião 30/2011 13/06/2011 

História 65/2011 22/07/2011 

Artes Visuais 110/2011 12/12/2011 

Letras Português 62/2012 27/07/2012 

Filosofia 68/2012 24/09/2012 

Letras Português Francês 28/2013 27/03/2013 

Letras Inglês 29/2013 27/06/2013 

Letras Espanhol 30/2013 27/06/2013 

Física 35/2013 26/07/2013 

Letras Português-Inglês
58

 - - 

Letras Português-Espanhol
59

 - - 

Ciências Sociais
60

 - - 

FONTE: Quadro elaborado pela pesquisadora 

 

Em dezembro de 2009, cinco cursos aprovaram a inclusão de LIBRAS em seus 

currículos. O primeiro foi o de Geografia, que fez essa inclusão antes da determinação da 

resolução 84/2009/CONEPE/UFS. Em seguida, foram os cursos de Ciências Biológicas, 

Matemática, Química e Fonoaudiologia. Depois desses cinco cursos, houve uma pausa de um 

ano na implantação e em dezembro de 2010, apenas o Curso de Música faz inclusão.  

Com isso, pode-se constatar que diante da determinação do Decreto 5626/2005 de que 

a LIBRAS estivesse inclusa nas estruturas curriculares de 60% dos cursos da instituição em 

que ela é disciplina obrigatória, em até cinco anos, a contar da publicação do mesmo, a UFS 

não esteve em consonância com essa determinação, levando em consideração o segundo prazo 

e o percentual mínimo estabelecido por este decreto em seu art. 9º, inciso II. (BRASIL, 2005). 

Podemos observar aí a morosidade de alguns cursos para fazer essa inclusão, levando 

em consideração, também, que a resolução 84/2009/CONEPE/UFS determinou o prazo de um 

ano a contar da data em que entrou em vigor (27 de julho de 2009), para que essas inclusões 

fossem feitas.  

Por conta desses atrasos na inclusão, o DEAPE enviou vários ofícios aos vários campi, 

                                                 
58

Ainda não foi aprovada a inclusão de LIBRAS neste curso.  
59

Ainda não foi aprovada a inclusão de LIBRAS neste curso.  
60

Ainda não foi aprovada a inclusão de LIBRAS neste curso. 



84 

 

aos centros, bem como diretamente aos departamentos, no decorrer do ano de 2010, para que 

os cursos adequassem seus currículos com a inclusão da LIBRAS, alertando que o prazo dado 

pela resolução 84/2009/CONEPE/UFS se expirava em 27 de julho do ano em questão. Os 

ofícios também pediam brevidade no encaminhamento dos processos para que o DEAPE 

pudesse proceder aos trâmites administrativos necessários (OFÍCIOS/DEAPE/PROGRAD, nº 

14, 15, 16, 102, 134, 135/2010). 

Em relação a essa morosidade dos departamentos em incluir a LIBRAS em seus 

cursos, G2 comenta que: 

 

[...] grande parte deles atendeu com muita satisfação, sem maiores 

problemas. Lembro também que muitos cursos foram morosos e sequer, pelo 

menos até a saída da minha gestão (finalizei em 2012 como pró-reitor de 

graduação), tinha feito as devidas inserções apesar da legislação estar em 

vigor (G2, 2014). 

 

Em 2011 essas inclusões aumentam e quatro cursos – Educação Física, Ciências da 

Religião, História e Artes Visuais – também promovem a inclusão da LIBRAS. Após esses 

quatro cursos, há uma pausa nos processos de inclusão e quase um ano depois, em 2012, o 

curso de Filosofia faz sua inclusão e, apenas em 2013, o curso de Física. 

Com as inclusões da LIBRAS realizadas do início da implantação até o ano de 2012, o 

processo ainda não conseguiu atingir o prazo e o percentual mínimo estabelecido pelo 

Decreto, em seu Artigo 9º, inciso III: ter a disciplina em 80% dos cursos da instituição em que 

ela é obrigatória, em até sete anos a contar da publicação do decreto. (BRASIL, 2005). 

No Curso de Letras, em todas as suas modalidades, a inclusão da LIBRAS, aprovada 

através da resolução 140/2009/CONEPE/UFS, de 24 de novembro de 2009, que deveria ser 

feita a partir de 2010.1, foi suspensa, em caráter de urgência, pela resolução 

145/2009/CONEPE/UFS, a pedido do DLE, através do Ofício nº 252/2009, cuja 

argumentação consta em ata de reunião do CONEPE, do dia 18 de dezembro de 2009, onde o 

chefe de departamento relata que essa suspensão foi solicitada para evitar uma série de 

problemas de ordem operacional na execução da referida resolução. No mesmo ofício, o chefe 

de departamento solicita também que a resolução seja reformulada pelo Colegiado do Curso 

de Letras e depois de aprovada pelo Conselho Departamental de Letras e pelo Conselho do 

CECH, encaminhada ao DEAPE.  

Essa solicitação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelo CONEPE 

após o mesmo declarar não haver qualquer impedimento em permitir que o DLE tivesse mais 

tempo para regularizar a inclusão de LIBRAS nos cursos de Letras. No entanto, após a 
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suspensão dessa resolução, os Cursos de Letras só iniciaram a inclusão da LIBRAS em seus 

currículos dois anos depois, em 2012, sendo que essa inclusão ocorreu apenas no Curso de 

Letras Português. Sobre esta situação, G3 afirma que: 

 

[...] a PROGRAD enviou ofícios aos centros e departamentos alertando da 

necessidade. É claro que nos centros, eu, por exemplo, fiz, não sei se uma ou 

duas reuniões alertando, levei o diretor do DEAPE para explicar a urgência 

da implementação de LIBRAS e os departamentos foram adiando (G3, 

2014). 

 

No ano em que LIBRAS foi incluída no Curso de Letras Português, o DLE já havia 

sido dividido em dois departamentos: Departamento de Letras Vernáculas (DLEV) e 

Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), através da aprovação deste desmembramento 

pela Resolução nº 28/2010, de 30 de julho de 2010. Os cursos de Letras do DLE só foram 

iniciar a inclusão de LIBRAS a partir de 2013, sendo que até o término desta pesquisa, essa 

inclusão ainda não havia sido feita nos Cursos de Cursos de Letras Português Espanhol e 

Português Inglês.  

Levando em consideração que o Decreto 5.626/2005 determina, no Parágrafo único do  

Artigo 9º, que o processo de inclusão desta disciplina deverá iniciar-se nos cursos de 

Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente para 

as demais licenciaturas, constata-se aí que, dentro do contexto da universidade, os cursos de 

Letras não estão em consonância com as determinações legais, no que se refere à inclusão de 

LIBRAS nas estruturas curriculares dos cursos onde esta língua é determinada como 

disciplina obrigatória. E o não cumprimento desta determinação do Decreto não trouxe 

nenhuma penalidade aos referidos cursos. 

 

Um aspecto positivo dessa ação é que muitos cursos, ao serem avaliados 

pelo MEC, e isso você pode constatar nos autos da Pró-reitoria de 

Graduação, nenhum curso foi penalizado pelo fato de não ter LIBRAS na 

sua estrutura curricular, sejam eles da licenciatura, sejam eles do 

bacharelado, pelo menos na época em que estava enquanto diretor do 

DEAPE e enquanto pró-reitor de graduação. (G2, 2014). 

 

Não houve penalidades aos departamentos pela não inclusão da LIBRAS nos prazos 

determinados pelo decreto, porque os referidos cursos ainda não incluíram a LIBRAS em suas 

estruturas curriculares por conta de seus PPP estarem em processo de reformulação. De 

acordo com G6: 
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[...] os primeiros projetos aprovados foram de 2012 para 2013, que foram os 

das licenciaturas únicas. Quando os processos das duplas licenciaturas 

Português Espanhol e Português Inglês estavam para serem concluídos, o 

(Conselho Nacional de Educação (CNE) mandou para o MEC novas 

diretrizes para os cursos de dupla habilitação, específico para Letras, algo 

que não existia. Então os processos tiveram que voltar pra o departamento 

para a gente ajustar de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação e do MEC, e voltou novamente pra o DEAPE. Quando os 

processos iam ser aprovados pelo CONEPE, houve uma nova diretriz pra 

inclusão de assuntos como Direitos Humanos, História da África, e aí os 

processos voltaram para o Departamento de Letras, para que a gente fizesse 

um reajuste. O Departamento de Letras tem o Português-Francês, o 

Português-Espanhol e o Português-Inglês.  O Português-Francês se recusou a 

fazer qualquer tipo de alteração e os processos deles foram aprovados, mas 

se a gente for ver na íntegra, todas as recomendações do Conselho Nacional 

de Educação e do MEC pra as diretrizes dos cursos de dupla habilitação, o 

Francês está completamente fora dos padrões. Então os processos de 

Espanhol e de Inglês, ainda continuam no departamento, porque estão 

terminando os ajustes agora, pra eles serem enviados pra 2015 (G6, 2014). 

 

G6 continua: 

 

[...] a gente mandou os processos para alteração em 2009, eles estão em 

tramitação desde 2009, porque, na época, o Conselho Departamental e o 

colegiado dos cursos de Letras não iam fazer nenhuma modificação nos 

projetos, a gente só ia tirar uma disciplina, que era Estágio Supervisionado 

Geral e colocar LIBRAS. [...]. [...]. Quando nós enviamos os projetos, em 

2009, todos eles voltaram por conta dessas novas recomendações para 

Letras. A gente não pôde reenviar porque estava em vias de divisão do 

departamento. Quando um departamento se divide, tem que se fazer novas 

departamentalizações. Então a gente teve que aguardar a nova 

departamentalização para a divisão dos departamentos para que a gente 

desse andamento novamente a esses projetos. Quando o departamento foi 

dividido, os projetos foram mandados novamente para o DEAPE. Só que 

quando chegou lá, houve novas recomendações para o Curso de Letras, 

então eles voltaram para a gente (G6, 2014). 

 

Em relação ao Curso de Ciências Sociais, o PPP também está há muito tempo em 

processo de reformulação e por conta deste processo LIBRAS ainda não é ofertada no curso. 

Segundo G8: 

 

O Departamento de Ciências Sociais ainda não introduziu LIBRAS no curso 

porque, na verdade, o Departamento ainda não implementou o seu novo 

currículo. Está com problema de implementação já há alguns anos. Um 

processo muito longo. [...] em primeiro lugar, a gente demorou muito pra 

conseguir realmente assumir o trabalho da reforma curricular do próprio 

curso e adaptá-lo às novas necessidades, obrigações e inclusões de 

disciplinas, entre as quais LIBRAS. [...] LIBRAS é uma das disciplinas que 

estavam colocadas como uma das obrigações do novo currículo, no nosso 

projeto novo de curso, só que ele não foi implementado ainda e, na verdade, 
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ele se arrasta no DEAPE por ajuste. Já tem mais de ano que ele está no 

DEAPE e quando a gente pensa que resolveu todos os problemas, aí surge 

uma nova resolução na UFS que estabelece que o nosso projeto ainda não 

está completamente adequado às novas resoluções, então ele não está 

implementado. A razão de LIBRAS não está em Ciências Sociais é 

simplesmente isso [...] (G8, 2014). 

 

Constata-se então que a maioria dos cursos não seguiram as determinações do Decreto  

nº 5.626/2005, no que se refere à obediência aos prazos e percentuais mínimos para a inclusão 

da LIBRAS em suas estruturas curriculares, em virtude da demora na tramitação dos 

processos de reformulação de seus PPP. 

O Decreto estabelece quatro prazos máximos com percentuais mínimos para que esta 

inclusão ocorra, no entanto, a UFS não esteve em consonância nos três primeiros, durante o 

processo. O quadro abaixo dá esse panorama. 

 

Quadro 06 – Prazos máximos e percentuais mínimos de inclusão da LIBRAS nos cursos de 

Licenciatura e Fonoaudiologia do Campus de São Cristóvão, determinados no art. 9º do 

Decreto nº 5.626/2005. 

PRAZOS MÁXIMOS E PERCENTUAIS MÍNIMOS DETERMINADOS NO ARTIGO 

9º DO DECRETO Nº 5.626 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 PARA INCLUSÃO DA 

LIBRAS NAS IES, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DESTE DECRETO 

Prazo máximo 

determinado/ 

ano 

 

Percentual 

mínimo 

determinado 

Quantidade de 

cursos a serem 

incluídos 

Percentual 

alcançado 

Quantidade 

de cursos 

alcançados 

Até 3 anos (2008) 20% 

 

4 5% 1 

Até 5 anos (2010) 60% 

 

12 35% 7 

Até 7 anos (2012) 80% 16 65% 13 

10 anos (2015) 100% 20 _ _ 

 
FONTE: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Assim, os cursos que ainda não incluíram a LIBRAS em suas estruturas curriculares 

precisam incluir, até 2015, para que a UFS possa cumprir, pelo menos, com o que está 

disposto no Decreto 5.626/2005, art. 9º, inciso IV, que determina que todas as IES que 

oferecem cursos de Fonoaudiologia ou de formação de professores devem incluir LIBRAS 

como disciplina curricular obrigatória em 100% dos cursos da instituição em 10 anos, a contar 

da publicação do Decreto. (BRASIL, 2005). 
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Em 2013, a UFS, por meio do DLA, cria o Curso Letras/LIBRAS Licenciatura, 

através de um pacto com o MEC. A proposta foi feita ao DLA para que o curso fosse 

instituído em 2013 e começasse a funcionar em 2014. O projeto de criação do curso é 

elaborado e, no início de 2014, ocorre o primeiro vestibular, na modalidade Especial. Por fim, 

no período 2014.1, tem início a primeira turma do Letras/LIBRAS. 

 

No início de 2013, o Pró-reitor de Graduação me chamou para conversar, 

dizendo que eles descobriram que havia sido firmado um pacto com o 

Ministério de Educação para criação de uma Licenciatura em Letras-

LIBRAS, e perguntou se eu não estaria interessado em levar essa licenciatura 

para o meu departamento [...]. [...] a proposta era que nós apresentaríamos 

um novo projeto pedagógico vinculado já ao nosso departamento, com nova 

departamentalização, com legislação de estágio, legislação de trabalho de 

conclusão de curso, ementas de disciplinas, pré-requisitos, tudo. Isso foi 

feito em 48 horas. Foi formada uma equipe, dentro do Departamento de 

Letras Estrangeiras, de pessoas que já tinham tido contato com LIBRAS [...]. 

[...]. Então, isso tudo foi homologado, foi votado por unanimidade, aceito 

por unanimidade pelo Conselho de Centro e depois foi posto em execução 

(G6, 2014).  

 

Com a criação desse curso, a disciplina LIBRAS, ofertada pelo DED para as demais 

licenciaturas, é transferida para o DLES, no período 2014.2. Essa oferta passa a ser de 

responsabilidade do mesmo, pois de acordo com as normas acadêmicas da universidade, o 

departamento que lota o curso é que oferta as disciplinas deste aos demais departamentos. G6 

declara: 

 

Com a criação do Curso de Letras-LIBRAS, o que foi deixado bem claro 

pela diretora do Conselho de Centro é que a partir do momento em que 

Letras assumisse a Licenciatura em Letras-LIBRAS, também assumiria os 

professores que já estavam concursados na universidade para Letras-

LIBRAS e também a disciplina de LIBRAS para oferta geral. Então não foi 

uma escolha do departamento, foi uma imposição e nós aceitamos isso (G6, 

2014). 

 

Sobre essa transferência, G7 explica: 

 

[...] na medida em que é aprovado um curso de LIBRAS no departamento de 

Letras, toda discussão de LIBRAS, entendida na instituição como língua, 

não poderia continuar no nosso departamento. Se as disciplinas de LIBRAS 

continuam no nosso departamento, o curso deveria estar aqui também. 

Então, a coerência pedagógica  e acadêmica é que o departamento que oferta 

LIBRAS ou que lota o curso de LIBRAS, oferta as disciplinas para os outros 

departamentos. Não teria sentido um departamento ficar com as disciplinas 

de LIBRAS e o outro ofertar o curso [...] (G7, 2014). 
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Cabe salientar que a disciplina de LIBRAS, que foi transferida do DED para o DLES, 

não faz parte da estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Letras-LIBRAS, pois foi 

uma disciplina criada pelo DED para atender as especificidades do alunado de Pedagogia e 

que, portanto, a sua ementa, que é mais teórica e com ênfase na educação de surdos, políticas 

públicas e legislação, se diferencia das disciplinas de LIBRAS que constam na estrutura 

curricular do Curso de LIBRAS, que são eminentemente práticas. De acordo com G6: 

 

[...] a ementa que era oferecida pelo Departamento de Educação não foi 

alterada, só os códigos que agora pertencem ao Departamento de Letras 

Estrangeiras, mas a ementa é a mesma. Então existe uma ementa para dar 

conta de LIBRAS geral e as ementas específicas para o Curso de 

Licenciatura em Letras-LIBRAS. [...] porque no Curso de Letras LIBRAS há 

uma série de disciplinas que dialogam e que fazem parte da formação do 

professor de LIBRAS, como Fundamentos da História da Educação de 

Surdos, a Cultura Surda, Tradução e Interpretação. E em LIBRAS, o enfoque 

bastante linguístico para a Licenciatura em Letras-LIBRAS. Para as demais 

licenciaturas é muito difícil você dar um enfoque somente linguístico sem 

eles conhecerem, no mínimo, a história ou a legislação da LIBRAS, como 

um movimento político. Então essas ementas, elas têm, inicialmente, uma 

parte histórica, para que os alunos consigam entender o que é a LIBRAS, de 

onde veio, como veio essa formação, esse ideário político da língua e, ao 

mesmo tempo, aprender o básico da língua de sinais, que essa é a proposta 

para as outras licenciaturas e para Fonoaudiologia (G6, 2014). 

 

Outro ponto a ser destacado é que com essa transferência, o DLES necessitou também 

de professores de LIBRAS no departamento para ministrar a disciplina, pois ainda não havia 

sido feito concurso para o cargo. Então, vários professores de outros campi da UFS foram 

transferidos. Do DED do Campus São Cristóvão, das três professoras que ministravam 

LIBRAS no DED, apenas uma foi transferida para o DLES, uma vez que as demais optaram 

por ficar no departamento para continuar atuando, também, em outras áreas da Educação 

Especial. Segundo G6: 

 

Houve um acordo com o Departamento de Educação. Havia três professoras 

neste Departamento que foram concursadas para isso. Então, o esse 

Departamento, naquele momento, ao invés de colocar as professoras à 

disposição do Departamento de Letras Estrangeiras, consultou as professoras 

para saber o que elas preferiam: ficar no Departamento de Educação ou vir 

para o Departamento de Letras. A professora [...] foi a única que aceitou vir 

para o Departamento de Letras, as outras duas ficaram, optaram por ficar no 

Departamento de Educação, mas o acordo feito com este departamento foi 

que, mesmo que essas professoras, ainda que lotadas lá, estariam à 

disponibilidade para servir às disciplinas de LIBRAS do Departamento de 

Letras ou as disciplinas de Letras-LIBRAS, que têm o código do 

Departamento de Educação. São cinco disciplinas que continuam com o 

código deste departamento e eles se comprometeram a sempre dar os 
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professores, com prioridade a estas duas professoras, que não vieram 

transferidas, para dar ou serem responsáveis por estas disciplinas da 

Educação dentro da Licenciatura Letras LIBRAS (G6, 2014). 

 

Mas G7 justifica: 

 

O concurso foi feito com os professores lotados no Departamento de 

Educação, então é um direito do professor escolher o  departamento  em que 

ele vai ser lotado, uma vez que fez  o concurso para estar lotado aqui. [...] 

Nós não nos opusemos, eu como chefe e o nosso conselho departamental não 

nos opusemos a nenhuma professora de LIBRAS ir para o Departamento de 

Línguas Estrangeiras. Nenhuma delas! Apenas uma professora fez essa 

opção[...]. Então, nosso conselho consultou as professoras e deixou por 

escolha delas próprias a opção de ir ou não, mesmo porque nós ofertamos 

disciplina de LIBRAS para o nosso próprio curso (G7, 2014). 

 

Assim, o DED deixa de ser responsável pela disciplina, mas deixa registrado na 

história da implantação da LIBRAS na UFS o pioneirismo na inclusão da disciplina, através 

do Curso de Pedagogia na instituição, e o papel de difusor desta língua na UFS quando da 

responsabilidade do cumprimento de ofertá-la aos demais departamentos. 

 

Considerando-se que o currículo prescrito é um objeto social e histórico e 

sua peculiaridade dentro do sistema educativo é um importante documento 

que prescreve as orientações curriculares no campo das decisões políticas 

administrativas, pedagógicas, estabelecendo as regras do jogo do sistema 

curricular, é importante destacar que o currículo em ação é um ponto de 

convergência de todos os âmbitos, por constituírem-se espaços de 

consolidação de ensino e aprendizagem a razão de ser da própria instituição, 

e que, a Lei de Libras, por si só, não garante a transformação das escolas 

para atender o currículo prescrito e regulamentado, requerendo, ainda, a 

organização administrativa de um sistema educacional na elaboração das 

propostas de inserção da disciplina Libras em atendimento às orientações do 

Decreto n. 5.626/2005 (SACRISTÁN apud PEREIRA, 2008). 

 

 

Diante do exposto, observam-se as dificuldades que a instituição apresentou para 

efetivar as propostas relacionadas à inclusão da LIBRAS nos cursos e na abertura de um novo 

espaço para adequação a uma realidade que se fez presente e necessária na UFS,  que é a 

existência da LIBRAS enquanto disciplina curricular obrigatória. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este estudo é possível afirmar o pioneirismo do DED em inserir a LIBRAS na 

estrutura curricular do curso de Pedagogia, com a reforma do PPP do curso em 2008. Apesar 

do processo de implantação da LIBRAS na UFS ter sido conhecido e ampliado dentro da 

instituição com a resolução 85/2009/UFS/CONEPE, no DED, a inclusão dessa disciplina já 

havia sido feita na estrutura curricular do Curso de Pedagogia antes da referida resolução, 

devido a um grupo de professores da área de Educação Especial já ter conhecimento da 

legislação relacionada à LIBRAS e, portanto, ciência da obrigatoriedade da mesma no 

currículo das licenciaturas como disciplina obrigatória. Portanto, a gênese da implantação de 

LIBRAS como disciplina curricular obrigatória no âmbito da UFS se deu no DED, através do 

Curso de Pedagogia.  

Observou-se, neste estudo, que foi grande a receptividade da LIBRAS, tanto pelos 

alunos do curso de Pedagogia, quanto pelos professores do DED. Essa receptividade já não 

era algo presente, inicialmente, com os alunos e professores das demais licenciaturas, pois a 

não receptividade dos chefes de departamento foi refletida nestes professores e alunos , pois o 

posicionamento de muitos deles em relação à LIBRAS como disciplina  era  de algo 

impositivo, uma vez que não houve discussão com os departamentos e colegiados acerca 

dessa língua tornar-se ou não uma disciplina obrigatória nos currículos dos seus cursos.  Esse 

discurso sobre imposição foi muito presente no primeiro momento do alerta aos 

departamentos da UFS acerca da necessidade urgente da inclusão da LIBRAS nos currículos. 

Foi constatado também que a maioria dos professores dos demais departamentos não 

tinha nenhum conhecimento relacionado à LIBRAS, nem e sobre a importância da mesma nos 

cursos de formação de professores, como política afirmativa para a inclusão social dos surdos. 

Em muitos departamentos da instituição, a Lei 10.436/2002, e o Decreto 5.626/2005, foram 

colocados como grandes problemas a serem resolvidos, levando à constatação que a falta de 

conhecimento e o preconceito estão muito próximos. 

O Decreto estabelece um período de até dez anos para as IES adequarem, no entanto, 

na UFS, os passos foram lentos para incluir a LIBRAS nas estruturas curriculares de seus 

cursos, por causa também de obstáculos e problemas de ordem burocrática e operacional na 

reestruturação dos PPP dos cursos para otimizar as ações que norteiam os processos de 

implantação da disciplina em suas estruturas curriculares. Essas inserções desencadearam 



92 

 

todo um processo de reforma dos projetos e, com essas reformas, os cursos foram incluindo 

LIBRAS. 

Alguns cursos apresentaram uma morosidade no processo de inclusão da disciplina 

por conta da necessidade de reestruturação do PPP, que exigiu algumas mudanças nos projetos 

para estarem adequados às novas Diretrizes Curriculares de cada curso, e o que se constatou é 

que a burocracia universitária dificultou o processo de implantação da disciplina LIBRAS nas 

estruturas curriculares dos cursos, bem como as muitas modificações no currículo aprovadas 

pelo CNE. 

Dos 20 cursos da UFS/Campus São Cristóvão, onde a disciplina é determinada como 

obrigatória, três ainda não concluíram o processo de implantação da LIBRAS em suas 

estruturas curriculares devido à tramitação dos processos de reforma curricular dos mesmos. 

Com a crescente inclusão da LIBRAS nos cursos, criou-se uma demanda de turmas de 

alunos que precisavam cursar a disciplina, gerando a necessidade de resolver o problema da 

oferta de LIBRAS e, consequentemente, a necessidade de realização de concurso público para 

contratação de professores, pois essa demanda que ficava estagnada era atendida apenas pelo 

DED, que contava com apenas um professor para lecionar a disciplina. 

 No processo de seleção para contratação de professores houve dificuldades em 

encontrar profissionais que atendessem ao perfil e titulação determinados pelos editais. Um 

profissional que está em falta no mercado de trabalho. Assim, fez-se necessária a autorização 

do reitor da instituição para baixar a titulação exigida no edital do primeiro concurso para 

professor efetivo a fim de que fosse possível haver inscritos.  

Houve a necessidade também de decidir qual departamento iria alocar e ficar 

responsável pela oferta de LIBRAS aos demais. Sendo a LIBRAS uma língua e também por 

tratar-se de uma língua das pessoas surdas e estas serem o público da Educação Especial, os 

departamentos escolhidos, convocados para reunião e consultados sobre essa questão foram o 

DLE e o DED. 

O DLE recusa-se alegando não ter profissionais capacitados para ministrar a disciplina 

e diz não ser prioridade do mesmo a preocupação com LIBRAS. O DED aceita essa 

responsabilidade e não só deixa registrado na história da implantação da LIBRAS na UFS o 

pioneirismo na inclusão da disciplina, através do Curso de Pedagogia na instituição, como 

também o seu o papel de difusor desta língua na UFS quando da responsabilidade do 

cumprimento de ofertá-la aos demais departamentos. 

No que se refere à prioridade dos cursos onde a LIBRAS deveria inicialmente ser 

inserida, constata-se que, dentro do contexto da universidade, os cursos de Letras não estão 
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em consonância com as determinações legais, no tocante à inclusão de LIBRAS nas estruturas 

curriculares dos cursos onde esta língua é determinada como disciplina obrigatória, pois 

foram os últimos a incluir a disciplina e ainda não a concluíram em todos os seus cursos, 

levando em consideração que o Decreto 5.626/2005 determina, no Parágrafo único do art. 9º, 

que o processo de inclusão desta disciplina deverá iniciar-se nos cursos de Educação Especial, 

Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente para as demais 

licenciaturas. 

Com relação ao prazo determinados para que as IES incluam a LIBRAS nas estruturas 

curriculares de seus cursos, o Decreto estabelece quatro prazos máximos com percentuais 

mínimos para que esta inclusão ocorra. No entanto, a UFS não esteve em consonância nos três 

primeiros, durante o processo, mostrando assim que o decreto não foi totalmente cumprido. E 

este processo ainda estende-se até hoje, uma vez que, por conta de alguns cursos não terem 

feito essa inclusão, a implantação ainda não foi concluída. 

Portanto, os cursos que ainda não incluíram a LIBRAS em suas estruturas curriculares 

precisam incluir até 2015 para que a UFS possa cumprir, pelo menos, o que está disposto no 

Decreto 5.626/2005, art. 9º, inciso IV, que determina que todas as IES que oferecem cursos de 

Fonoaudiologia ou de formação de professores devem incluir LIBRAS como disciplina 

curricular obrigatória em 100% dos cursos da instituição em 10 anos, a contar da publicação 

do Decreto.  

Considera-se importante também, nesse momento, investigar as repercussões da 

implantação da disciplina na instituição, ou seja, além conhecer a implantação da disciplina 

LIBRAS, investigar como os professores e agentes de transformação no processo de ensino-

aprendizagem, e a comunidade escolar estão percebendo o ensino de LIBRAS nas IES e os 

seus efeitos sobre os alunos. 

Compreender o papel da LIBRAS como disciplina na Educação Superior nos cursos 

de formação dos professores e como ocorre a difusão da mesma como língua é fundamental, 

dada a importância da mesma para a inclusão social dos surdos. 

As IES, nesse momento de decisão na implantação do ensino da LIBRAS nos cursos 

de formação de professores devem compreender que a lei por si só não opera mudanças, 

sendo necessário que haja surdos e ouvintes dialogando no espaço educacional para alcançar 

os objetivos propostos na educação dessa minoria linguística, constituída pela comunidade 

surda.  

A presença da LIBRAS no contexto da Educação Superior deve ser conquistada 

paulatinamente, na medida em que surdos e ouvintes, que compactuam com essa 
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transformação, permaneçam reivindicando os direitos adquiridos por uma nova legislação 

educacional. 

 

Por fim, a implantação da LIBRAS como disciplina curricular obrigatória no Campus 

de São Cristóvão ocorreu de modo natural e tranquilo no Curso de Pedagogia; nos demais 

cursos foi questionada a necessidade dessa implantação. 

Com relação às dificuldades durante o processo de implantação, ressaltamos: a 

resistência da maioria dos chefes de departamentos envolvidos, a resistência inicial dos 

alunos, a demanda reprimida das turmas acarretando sobrecarga de trabalho dos professores 

percussores; a falta de professores capacitados à nível de Mestrado e Doutorado. 

A implantação da LIBRAS no Campus de São Cristóvão da UFS não atendeu ao 

Decreto nº 5.626/2005. No entanto, apesar dos entraves que permearam a implantação da 

LIBRAS na UFS, esse processo contribuiu, juntamente com as políticas afirmativas, para 

trazer as discussões sobre o tema para a instituição. 

Embora existam esses desafios na implantação da LIBRAS no Ensino Superior, 

espera-se que as questões lançadas nesse estudo possam contribuir para o debate acerca do 

tema. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo os objetivos da pesquisa intitulada: A IMPLANTAÇÃO DA 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS COMO DISCIPLINA CURRICULAR 

OBRIGATÓRIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (2005-2014). Eu 

discuti com a pesquisadora Valéria Simplício da Silva sobre a minha decisão em participar de 

forma voluntária desta pesquisa. Ficaram claros, para mim, quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia de acesso aos resultados e de esclarecer minhas dúvidas a 

qualquer tempo. Concordo voluntariamente em autorizar o estudo em questão utilizando o 

meu depoimento e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 

o mesmo, sem penalidade, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

 

 

São Cristóvão, _______de________________________de 2014 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

RG: ______________________________________ Tel. _________________________ 

 

 

_______________________________       ____________________________________ 

Mestranda Valéria Simplício da Silva                  Prof.ª Dr.ª Verônica Mariano Reis 

Pesquisadoras responsáveis pelo projeto 
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APÊNDICE B 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS E/OU 

AUDIOVISUAIS 

 

 
Eu ____________________________________________________________________CPF: 

_________________________________ RG:______________________, responsável pelo(a) 

____________________________________________________, depois de entender os 

objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios desta pesquisa, acredito ter sido 

suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim,  

bem como estar ciente do uso de imagens, fotos e documentos impressos e/ou audiovisuais; 

AUTORIZO, através do presente, as pesquisadoras Valéria Simplício da Silva e Verônica dos 

Reis Mariano, do projeto intitulado A IMPLANTAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS COMO DISCIPLINA CURRICULAR OBRIGATÓRIA NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE (2005-2014), a realizar fotos e colher cópias de documentos que 

se façam necessários, sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo 

libero a utilização dessas fotos e documentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos 

e slides), em favor das pesquisadoras acima identificadas. 

 

 

São Cristóvão,  _______de________________________de 2014 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

RG: ______________________________________Tel. _________________________ 

 

 

_______________________________       ____________________________________ 

Mestranda Valéria Simplício da Silva                  Profª Drª Verônica Mariano Reis 

Pesquisadoras responsáveis pelo projeto 
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APÊNDICE C 

 

 

ROTEIRO 1 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADO AO PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO, AO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO E AO DIRETOR DO CECH 

 

1. Quando e como a UFS decidiu implantar a LIBRAS na UFS?  

 

2. Foi recebida alguma determinação do Ministério da Educação (MEC), através de 

ofício? 

 

 

3.  A quem foi direcionado esse ofício e que setor da UFS ficou responsável para tomar a 

frente esse procedimento? 

 

 

4. Quando começaram as primeiras reuniões para discussão acerca da inclusão disciplina 

nos cursos da instituição e quem participava dessas reuniões? 

 

 

5. Levando em consideração que a LIBRAS é uma língua, por que a mesma não foi 

alocada no Departamento de Letras? Como ficou definido qual departamento acolheria 

a disciplina e ficaria responsável por oferta-la aos demais cursos?  

 

 

6. Depois da reunião em que ficou decidido em qual departamento a LIBRAS seria 

alocada, quais as condutas foram tomadas e quais foram os passos posteriores?  

 

7. Qual setor ficou responsável por coordenar o processo de inclusão da LIBRAS nos 

cursos? 

 

8. Como os professores e chefias de departamento viram essa obrigatoriedade? 

 

9. Houve algum entrave no decorrer do processo? 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO 4 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADA ÀS PROFESSORAS DA UFS QUE 

DESENVOLVEM UM TRABALHO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

INCLUSIVA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

 

1. Antes da implementação da LIBRAS como disciplina curricular obrigatória na UFS, 

houveram discussões, nesta instituição, acerca da obrigatoriedade garantida pela Lei 

10.436/2002 e pelo Decreto 5.625/2005. Como eram as discussões? Onde aconteciam 

e quem participava? 

 

2. O DED já tinha a disciplina inclusa na estrutura curricular do Curso de Pedagogia 

desde 2008, antes da determinação da Resolução 85/2009/UFS/CONEPE. Os 

professores do DED já sabiam da obrigatoriedade e por isso a LIBRAS foi inclusa no 

currículo de Pedagogia? 

 

3. Antes da Lei 10.436/2002 e do Decreto 5.626/2005, a UFS já desenvolvia um trabalho 

com a Educação Inclusiva, através do DED. Como era esse trabalho? Foi por causa 

desse trabalho desenvolvido que o departamento viu a inclusão de LIBRAS de forma 

natural se comparado aos outros departamentos? 

 

4.  O que foi o Núcleo de Educação Especial da UFS e qual o trabalho do mesmo? 

 

5. O Núcleo de Pesquisa e Inclusão Educacional da Pessoa com Deficiência (NUPIEPD) 

nasceu para substituir o Núcleo de Educação Especial? Como isso aconteceu e por 

quê? 

 

6. Qual a receptividade dos professores do DED e dos alunos de Pedagogia no que se 

refere à LIBRAS como disciplina obrigatória? 

 

7. Como ficou decidido o departamento onde a disciplina deveria ser alocada e ficaria 

responsável por ofertá-la aos demais departamentos? 



108 

 

APÊNDICE E 

 

ROTEIRO 5 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADO À PRIMEIRA PROFESSORA DE LIBRAS 

DA UFS 

 

 

1. Após o Decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005 entrar em vigor, as instituições 

de Ensino Superior começaram a discutir a inserção da LIBRAS como disciplina na 

grade curricular dos cursos onde ela se faz obrigatória. Você esteve presente ou 

envolvida, de alguma forma, quando começaram as primeiras reuniões para discussão 

acerca dessa disciplina na UFS ou durante o processo de implementação da mesma?  

 

2. Observando os prazos estabelecidos pelo decreto 5.626/2005 para inclusão da 

disciplina de LIBRAS nas IES e, portanto, da necessidade de professores desta 

disciplina, houve a necessidade de concurso para esse cargo. Você participou do 

primeiro concurso, tanto para substituto quanto para efetivo. Fale-me sobre todo o 

processo seletivo de ambos. 

 

 Qual a formação, habilitação e titulação exigida e por quê; 

 Quantos candidatos inscritos, quantos fizeram as provas e quantos foram 

aprovados; 

 Se o processo foi tranquilo; 

 Se houve entraves; 

 Quando iniciou as atividades como docente na instituição. 

 

3. Depois de alocada no DED, a disciplina de LIBRAS foi inserida, inicialmente, no 

currículo de Pedagogia. Você participou desse processo de mudança? O que foi 

modificado no currículo para inserir LIBRAS? 

 

4.  Como foi a aceitação dos alunos nas primeiras aulas de LIBRAS diante de algo novo? 

Ou seja, qual a reação e o comportamento deles diante desta língua como disciplina, 

no que se refere à importância (ou não) da mesma nas IES? 
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5. Qual era a visão, opinião ou atitude dos professores do DED mesmo depois da 

alocação de LIBRAS no departamento? 

 

6.  Depois de ser alocada no DED e ter permanecido por cinco anos neste departamento, 

a disciplina de LIBRAS foi transferida para o DLES. Como professora do DED, você 

viu todo esse processo acontecer. Fale sobre os motivos dessa transferência, como foi 

o processo e se houveram embates. 

 

7.  Na transferência da disciplina de LIBRAS para o DLES, você permaneceu no DED. 

Pode explicar os motivos? 
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APÊNDICE F 

 

ROTEIRO 3 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADA AO EX-CHEFE DO ANTIGO 

DEPARTAMENTO DE LETRAS (DLE) 

 

1. Após a notificação do Ministério da Educação sobre a necessidade de implantar 

LIBRAS na UFS como disciplina curricular, a Pró-reitoria de Graduação, através do 

Departamento de Apoio Pedagógico (DEAPE), notificou todos os departamentos, 

alertando acerca da inclusão de LIBRAS nos cursos da UFS. O DEAPE, em reunião 

com os Departamentos de Educação (DED) e Departamento de Letras (DLE) 

questionou os dois departamentos sobre qual poderia alocar a LIBRAS, ficando 

responsável por oferecer a disciplina para os demais departamentos. O DLE informou 

da impossibilidade de alocar LIBRAS em razão de não ter profissionais para atuar no 

ensino desta língua e o DED se disponibilizou e acolheu. Assim, gostaria que 

discorresse sobre as discussões existentes até o momento da alocação da LIBRAS no 

DED. 
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APÊNDICE G 

 

ROTEIRO 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADA AO EX-CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO 

 

1. Após o primeiro prazo determinado pelo Decreto 5.626/2005 para que as instituições 

de Ensino Superior começassem a inserir a disciplina de LIBRAS como obrigatória 

nos cursos de Licenciatura e Fonoaudiologia, o currículo do curso de Pedagogia teve 

que ser modificado. Que mudanças tiveram que ocorrer no currículo do Curso de 

Pedagogia para que a LIBRAS fosse inserida como disciplina curricular obrigatória e 

quando foi aprovado no CONEPE? 

 

2. Observando os prazos estabelecidos pelo Decreto 5.626/2005 para inclusão da 

disciplina de LIBRAS nas IES, quando e como ocorreu o primeiro concurso para 

professor substituto e o primeiro para efetivo? O processo foi tranquilo? Houve 

entraves? 

 

3.  Levando em consideração a formação e habilitação disposta no decreto 5.626/2005 

para atuar como professor de LIBRAS no Ensino Superior. Qual foi a formação e a 

titulação exigida no primeiro concurso para professor substituto e no primeiro para 

efetivo? E por quê?  

 

4. Como foi a receptividade, tanto dos professores quanto dos alunos, acerca da 

disciplina LIBRAS? 

 

5. Como ficou decidido que o DED ofertaria a disciplina de LIBRAS para os demais 

departamentos? 
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APÊNDICE H 

 

ROTEIRO 7 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRECIONADA AO ATUAL CHEFE DO DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO (DED) 

 

 

1. Depois de ser alocada no DED e ter permanecido por cinco anos neste departamento, a 

disciplina de LIBRAS foi transferida para o DLES. Gostaria que discorresse sobre 

essa transferência, dizendo o período em que ocorreu. 

 

2. Como essa transferência foi decidida? Os motivos estão ligados à criação do Curso de 

Letras LIBRAS pelo DLA? 

 

3. Como ficou o atendimento às demais licenciaturas no que se refere à oferta da 

disciplina de LIBRAS? 

 

4. Por que nem todos os professores de LIBRAS que estavam lotados no DED foram 

transferidos paras o DLA, juntamente com a disciplina? 
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APÊNDICE I 

 

ROTEIRO 6 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DESTINADO AO EX-CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

LÍNGUAS ADICIONAIS (DLA) 

 

1. Levando em consideração que o Decreto 5.626/2005 determina que a LIBRAS deve 

ser incluída inicialmente nos cursos de Letras, Pedagogia e Fonoaudiologia, por que os 

cursos de Letras foram os últimos a incluí-la? 

2. Mesmo sendo os últimos a incluir, ainda faltam dois cursos que não fizeram essa 

inclusão. Por quê? 

3. Quando, como e por que a disciplina de LIBRAS foi transferida do Departamento de 

Educação para o Departamento de Línguas Estrangeiras? Essa transferência tem 

relação com a criação do Curso de Licenciatura em Letras LIBRAS? 

4. Como e quando o DLA recebeu a notificação para criar o curso Letras LIBRAS e qual 

o prazo que o MEC deu para criação e início do curso?  

5. Serão disciplinas de LIBRAS diferentes (com ementas diferentes) para atender dois 

públicos? Ou seja, o das licenciaturas diversas e o do Letras LIBRAS? 

6. Por que nem todos os professores de LIBRAS que estavam lotados no DED foram 

transferidos paras o DLA, juntamente com a disciplina? 
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APÊNDICE J 

 

ROTEIRO 8 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DESTINADO À CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS (DCS) 

 

1. Após o Decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005 entrar em vigor, as instituições 

de Ensino Superior começaram a discutir a inserção da LIBRAS como disciplina na 

grade curricular dos cursos onde ela se faz obrigatória. Em 2008, os cursos da UFS 

começaram a incluir a LIBRAS nas estruturas curriculares de seus cursos dando início 

ao processo de implantação desta língua como disciplina na instituição. Se o prazo 

para que esta disciplina esteja inclusa em todos os cursos das IES onde a mesma é 

determinada como obrigatória encerra-se em 2015, por que o Curso de Licenciatura 

em Ciências Sociais ainda não fez essa inclusão? 


