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Esse trabalho apresenta uma das ações desenvolvidas como Bolsista no
Projeto de Extensão Tempos e Espaços na Educação de Surdos (FaE -
PROEXT/UFPEL). O projeto pretende a realização de ações de formação
continuada junto a docentes envolvidos com a educação de crianças, jovens e
adultos surdos na cidade de Pelotas e região e também de acadêmicos das
licenciaturas interessados nesta temática. Consiste na realização de ações
diferenciadas como seminários, cursos de formação inicial e grupos de estudos
com a participação dos docentes que desenvolvem projetos na educação
básica com alunos surdos. O projeto conta com a parceria de órgãos gestores
da educação básica de Pelotas e região.

A ação a que se refere este trabalho tem articulação com o Projeto
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES – UFPEL). Esse
projeto fornece a um grupo de acadêmicos das licenciaturas de quatro áreas
(Matemática, Biologia, Química e Física) a oportunidade de unir a teoria à
prática, na qual o aluno troca de papel passando a ser educador e tendo que
refletir sobre sua prática docente dentro de um espaço público onde se
encontram muitos problemas e tendo de agir sobre estes. Visa, assim, um
espaço de formação e pesquisa, a qual ajuda a construir a identidade do
professor na superação de situações-problemas, no desenvolvimento de
projetos e sua interação com diversas disciplinas.

Um grupo de bolsistas-monitores do PIBID realizam ações de docência
em uma escola pública estadual de ensino médio com turmas de alunos
surdos. Inicialmente este grupo desconhecia o uso e a importância da língua
de sinais na educação dos surdos, sendo ela, uma língua oficializada no Brasil
desde 2002 e ainda desconhecida por grande número de pessoas. A Língua
Brasileira de Sinais – Libras é língua natural em comunidades de pessoas
surdas: “as línguas de sinais são consideradas línguas naturais e,
consequentemente, compartilham uma série de característica que lhes atribui
caráter específico e as distingue dos demais sistemas de comunicação.”
(QUADROS e KARNOPP, 2004, p. 30). Ela é uma língua com estrutura e
sistema linguístico legítimo que contribui para melhor aprendizagem dos alunos
surdos pela sua forma viso-gestual.

Procurando potencializar as ações dos monitores, procurou-se a
articulação entre os dois projetos mencionados, através da participação da
bolsista de extensão e acadêmica de Pedagogia na intervenção das práticas
docentes dos monitores, na qual aponta uma diferente visão na educação dos
alunos surdos.

Com esta articulação entre os projetos pretende-se aprofundar
discussões relevantes na educação de surdos, bem como promover a troca de
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experiências entre professores que atuam junto aos alunos surdos e os
monitores ali envolvidos.

METODOLOGIA

A bolsista de extensão atua junto aos alunos-monitores como facilitadora
de comunicação, intervindo para que as práticas pedagógicas sejam
adequadas às especificidades dos alunos surdos.

Tal projeto iniciou em março do corrente ano, através de aulas de apoio
que ocorrem quatro dias na semana, com duração de uma hora, cada dia
sendo dedicado a uma disciplina. A facilitadora de comunicação tem fluência
na língua de sinais bem como formação na área da educação de surdos devido
sua participação anterior em disciplinas que se aproximam desta temática e em
projetos de extensão. Este conhecimento acumulado lhe permite participar em
todas as monitorias, não somente na intermediação comunicativa, mas também
auxiliando os monitores, sugerindo formas de explicação dos conteúdos aos
alunos surdos, para que estes tenham maior clareza do assunto em questão. A
bolsista, juntamente com sua orientadora, também desenvolve reuniões de
formação com os monitores, envolvendo os demais professores da escola,
principalmente a professora surda ministrante da disciplina de língua de sinais.
Nessas reuniões são apresentadas temáticas referentes à educação de surdos
como: os conceitos de surdez, a história dos movimentos surdos, a LIBRAS,
as marcas da diferença surda.

RESULTADOS

O projeto encontra-se em andamento. Como resultados parciais
obtemos a compreensão dos alunos surdos em relação às dúvidas que tinham
nas diferentes áreas de conhecimento; a procura dos acadêmicos das
licenciaturas nas questões específicas em relação à educação de surdos; a
possibilidade da bolsista intervir de forma significativa em ações de
planejamento didático; o interesse e participação dos monitores e seus
supervisores em reuniões de formação; interesse dos mesmos na procura de
aulas de LIBRAS para melhor comunicação com o aluno surdo.
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