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Este trabalho objetiva compreender as concepções de leitura que subjazem ao fazer 
pedagógico de professores do curso de Graduação em Educação Especial; as 
relações que assumem os conteúdos ao serem apropriados pelos docentes; a 
exposição e apropriação de leitura que pode acontecer dentro ou fora da sala de 
aula; e a relação com a produção de conhecimento e sua construção formal na área 
de educação especial. Tendo como metodologia os postulados da pesquisa 
etnográfica, o estudo propôs investigar como a leitura é concebida pelos 
professores e alunos participantes da pesquisa. A percepção que motivou o trabalho 
de pesquisa foi a observação da prática pedagógica, em seu cotidiano, onde a 
leitura e a escrita assumem um papel abstrato e importante no processo de ensino 
aprendizagem. Nas salas de aula, em geral, o estudo sistêmico dos conteúdos não 
passam por um processo de negociação de sentidos. Acredita–se que, para a 
modificação em relação a esse modo de “ensinar o conteúdo”, seja necessário 
discutir a natureza da leitura, considerando seu caráter dialógico, tanto com 
professores já atuantes, quanto com aqueles ainda em fase de formação. Com os 
dados da pesquisa espera–se encontrar os subsídios necessários para discutir 
alternativas quanto aos papéis e as diferentes posturas que compõem e são 
resultado também do produto intelectual dos professores, a fim de que estes 
subsídios colaborem para a discussão que possa conduzir a uma alteração no 
processo rotineiro de ensino/aprendizagem, pelo uso da leitura, que seja fruto de 
uma construção conjunta e não como um produto acabado. 
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A idéia de realização desta pesquisa partiu da expectativa de rever nossas próprias 
atitudes diante da leitura e desta forma contribuir para reorganizar aspectos 
considerados significativos para o processo de ensino aprendizagem na formação 
de alunos do curso de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria - 
RS.  

Introdução 

O educador Paulo Freire (1970) ao fazer referência à relação investigador e 
investigação se expressa dizendo que "do ponto de vista do investigador, importa 
na análise que faz no processo de investigação, detectar o ponto de partida dos 
homens no seu modo de visualizar a objetividade, verificando se, durante o 
processo, se observou ou não, alguma transformação no seu modo de perceber a 
realidade." Tendo como pressuposto o pensamento deste tão importante educador 
evidenciamos a intenção da pesquisa qual seja transformar o nosso próprio modo 
de perceber a leitura, a fim de que melhor possamos utilizá-la nas práticas de 
formação e produção do conhecimento pessoal e de nossos alunos.  



            A leitura assume papel fundamental diante da produção de conhecimento 
no contexto acadêmico. Espera-se que esta leitura seja significativa e que amplie 
nos estudantes a habilidade de somar e produzir  conhecimentos.  "(...) cabe ao 
leitor não apenas assimilar a mensagem escrita, mas transcende-la, integrando sua 
leitura na programação de seus interesses". (Marques,1999:73). Desta forma, 
compreendemos que o uso da mensagem escrita deve estar associado ao interesse, 
a fim de produzir transformação, superação e produção de conhecimento.  

A Universidade, enquanto agencia qualificadora, deve conduzir-se num processo 
formativo e formador de leitura. Importa buscar uma produção com maior 
empenho de alunos e professores, que compartilhando responsabilidades de 
investigação reconstruam seus saberes.  

            Cabe ao graduando, exercitar seu aprendizado, e, conforme as vivências, 
buscar uma disponibilidade e regularidade de leitura e escrita.  E, sob o 
acompanhamento dos professores, pesquisadores, orientadores, estar 
constantemente observando, analisando, ousando, revendo  e comunicando o 
aprendido. 

Descrevendo o contexto  e os participantes da Pesquisa 

                

                A formação tem por objetivo proporcionar e desenvolver conhecimentos 
relacionados à necessidades especiais ocasionadas pela  surdez, déficit cognitivo e 
dificuldades da aprendizagem, a fim de subsidiar os graduandos para a atuação 
pedagógica e a inclusão educacional.  

O Curso de Licenciatura de Educação Especial - Graduação, da 
Universidade Federal de Santa Maria, tem como finalidade formar professor para 
atuar na Educação Infantil e nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, nas 
diferentes modalidades da Educação Especial. 

            O curso diurno recebe acadêmicos pelo Programa Especial de Ingresso ao 
Ensino Superior (PEIES),  e, vestibular, num total de  quarenta e cinco vagas 
disponíveis para um  ingresso ao ano. A duração do curso é quatro anos, num total 
de oito semestres, ou seja, 3060 horas aula. Este curso se configura como o 
primeiro curso de graduação público no Brasil.  

                Constituiu-se como espaço desta pesquisa, a Universidade Federal de 
Santa Maria-RS, cujos sujeitos foram às alunas do 7º semestre e respectivos 
professores. Num universo de 28 alunas, todas do sexo feminino, na faixa etária 
entre 22 e 49 anos, responderam o questionário 22 alunas, presentes no dia da 
abordagem. E num total de 08 professores, na faixa etária de 28 a 40 anos, 
responderam o questionário 06 professores, cinco mulheres e um homem. A 
escolha deste contexto se deu pelo envolvimento em uma disciplina complementar 
de graduação (DCG), da qual participaram as autoras como Docente responsável e 
aluna da docência orientada, do Programa de Pós Graduação em 
Educação/Educação Especial - Mestrado. E ainda por esta turma já ter cumprido 
mais de 80% da matriz curricular do curso.  

A pesquisa teve seu fundamento nos princípios da pesquisa etnográfica, para sua 
efetivação foram utilizados questionários com opções de respostas e espaço para o 
pronunciamento. A intenção foi buscar pontos de vista dos envolvidos no processo 
de produção do conhecimento em educação especial. Assim como também 
identificar alternativas para algumas perguntas que movimentaram este estudo, 
que são: como ocorre nas salas de aula, em geral, o estudo sistêmico dos 
conteúdos, a discussão e a realização de leituras.  



                Na descrição dos dados estes foram apresentados sem a intenção de 
fazer uma interpretação. Os participantes tiveram livre escolha e esclarecimento. 
Foram dadas orientações gerais para o preenchimento do questionário.   

            No universo de oito professores, seis responderam a pesquisa, optamos 
então, por transcrever todas as respostas, atribuindo uma letra do alfabeto para 
preservar suas identidades. 

Professores e suas falas: 

Descreveremos as questões seguindo a seqüência em que as mesmas estavam 
organizadas no instrumento de pesquisa.  

Assim, a primeira questão procurou saber se existe negociação com os alunos sobre 
o conteúdo trabalhado em sala de aula, ou a escolha se dava conforme a ementa, 
sendo estas as assertivas dos professores: 

 A - "As disciplinas são organizadas levando-se em consideração ambos os 
aspectos, por considerá-los fundamentais para a produção de conhecimentos na 
área". 

B - "Hoje como professora, busco seguir este exemplo, ou seja, procuro partir do 
interesse emergente dos alunos e se necessário incluo/excluo leituras que, naquele 
contexto, vão ao encontro das necessidades/interesses do aluno, em relação à 
determinada disciplina." 

C - "Logo que entrei na UFSM, procurava respeitar mais a ementa. No entanto, hoje 
já sinto mais liberdade para negociar os conteúdos com os alunos, especialmente 
na Educação Especial, no qual dou quatro disciplinas. Já na Pedagogia que tem uma 
disciplina de Libras, procuro seguir mais a ementa." 

D - "Respeito à organização da ementa. Os alunos fazem questionamento nas 
aulas, mas sempre a partir da ementa." 

E - "Às vezes - depende da proposta da disciplina" 

F - "Acredito que a discussão com a turma é fundamental e muito colaborativa para 
a qualidade da ação educativa." 

  

            A segunda questão procurou identificar o ponto de vista dos professores 
quanto à contribuição dos conteúdos dos textos para a produção do conhecimento 
dos alunos durante a graduação, segue as respostas: 

 A - "Sim. As leituras são essenciais para confrontarmos nossas inquietações e 
buscarmos referências que assegurem nossa prática e postura profissional" 

 B - "Sim. Considero fundamental que os alunos efetivem leituras teóricas, para 
embasar as discussões propostas no desenvolvimento das disciplinas, sendo assim 
possível um aprofundamento dos estudos". 

 C - "Trabalho com a disciplina de Libras e textos são importantes para trabalhar 
questões como cultura, identidade, enfim, temas inerentes a surdez e de caráter 
mais teórico." 



 D - "Depende, como ministro as aulas da disciplina de Libras, então me atenho 
mais à pratica e neste contexto, os textos não são tão necessários. Considero que 
os textos contribuem para a produção do conhecimento relação à aspectos ligados 
à cultura surda. 

 E - "Sim. Se os textos forem discutidos em aula e se o aluno compreender o 
motivo daqueles textos estarem sendo trabalhado." 

 F - "Sim. É fundamental que o aluno busque os conhecimentos necessários lendo 
os autores que deve conhecer e a realidade que esses autores retratam. Isso só 
ocorre lendo diretamente o autor em questão." 

  

Na seqüência foi perguntado aos professores, se utilizam textos, para desenvolver 
o conteúdo das disciplinas, e as respostas foram: 

 A - "Sim. Para que através de uma interação, envolvimento com o tema seja 
possível estruturar debates, discussões e problematizações que contribuam para a 
produção de conhecimentos." 

 B - "Sim... é importante destacar que às vezes, para trabalhar as questões 
teóricas, eu prefiro fazer discussões na sala de aula com a presença do interprete." 

 C - "Sim. Textos que contextualizem as questões culturais e também coisas que 
trabalho na prática" 

 D - "Sim. Porque é uma via importante para o aperfeiçoamento" 

 E -"Sim. Penso inclusive, que devemos buscar um comprometimento maior dos 
acadêmicos com essa prática de leitura, incentivando a produção de textos, artigos, 
trabalhos, que marquem um campo de saber da Educação Especial". 

 F - "Sim. Tenho buscado fontes que possam referendar teoricamente os conteúdos 
e também construo textos meus para as disciplinas. 

  

Buscando compreender como se dá a seleção das obras trabalhadas em sala de 
aula foi também realizado um questionamento, as respostas foram: 

 A - "A seleção das obras que compõem o programa das disciplinas se dá 
considerando a opção pela perspectiva de discussão a ser desenvolvida, os 
objetivos da ementa e as expectativas dos alunos, levando em consideração a 
relevância das obras." 

B - "pelo confronto com outras sugestões e pelo que já foi eleito como principal" 

 C - "pelo que já foi eleito como principal" 

 D - "pelo que já foi eleito como principal" 

E - "pela importância dos textos para a disciplina" 



F - " pelo que já é dado e conhecido; pela sugestão anterior das ementas; pelo que 
já foi eleito como principal". 

  

            Para visualizar como as obras são trabalhadas, seguem as respostas: 

A -  "Em conformidade com o interesse (fragmentada)" 

B - "Não necessariamente as obras são trabalhadas de forma completa, pois é 
preciso levar em consideração a organização da disciplina, a carga horária e o que 
se pretende ter como temática central das discussões." 

C - "Na disciplina de Libras, não é trabalhado uma obra completa e nem artigos. A 
disciplina é quase toda prática e a parte teórica é retirada da Internet, sendo mais 
textos simples." 

D -  "Trabalho apenas com textos simples da Internet." 

E - "Depende do que se vai aprofundar naquelas aulas" 

F - " Em partes; conforme o interesse (fragmentada). Contextualizo com a 
possibilidade de um estudo. Construímos e descontruimos situações de inserção na 
sala de aula de forma hipotética". 

            Por fim, no questionamento de como se efetivava a escolha dos textos, 
foram apresentadas as seguintes opções: 

       A - "sugestão de pessoas ligadas a área, textos que foram sugeridos e 
trabalhados em  cursos, palestras, aperfeiçoamento etc." 

B -  " Sugestão de pessoas ligadas a área e textos que foram sugeridos em 
trabalhos, em cursos, palestras, aperfeiçoamento, etc." 

C - "considero que a escolha dos textos contempla várias das alternativas descritas 
acima, para tanto penso ser importante que o professor tenha conhecimento da 
área" 

D - "Utilizo muitos textos do Site da FENEIS. Esta oferece curso de formação de 
instrutores. Eu fiz este curso e sei que na página da FENEIS e também no curso, 
existe muita informação sobre as questões mais importantes referentes à surdez." 

E - " Todas as escolhas acima são validas mais o interesse pessoal pela busca do 
conhecimento; sugestões de pessoas ligadas à área; leituras que acontecem 
esporadicamente 

F - " Sugestão de pessoas ligadas a área e textos que foram sugeridos em 
trabalhos, em cursos, palestras, aperfeiçoamento, etc." 

  

  

Um ponto de vista sobre as falas dos professores 



            É possível pelas respostas verificar que a utilização de textos 
complementares é uma das vias importantíssimas para a condução do ensino na 
formação de professores no Curso de Educação Especial da UFSM. O que pode 
garantir uma atualização quanto às discussões mais recentes.   

            As respostas revelam ainda que a produção do conhecimento tem valia 
social para professores e estudantes, merecendo ser visto como um processo que 
os impõe o aprender e o ensinar,  numa postura reflexiva e crítica.

Destacamos que o exercício da leitura extrapola o texto escrito. Mas este ainda é o 
principal suporte, e imprescindível nas instituições de ensino. 

  

            

            Pelo limite de caracteres deste trabalho, optamos por expor 
 aleatoriamente as  respostas contidas nos vinte e dois questionários preenchidos 
pelas alunas.    

Alunas e suas falas: 

            Quando perguntadas se há negociação em sala de aula sobre o conteúdo 
trabalhado pelos professores, oito alunas responderam sim. Seguem algumas 
respostas: 

"De certa forma sim, o professor faz suas sugestões e os alunos acreditam serem 
proveitosas e aceitam geralmente" 

"Na apresentação da disciplina o professor discute as suas propostas com os alunos 
entrando assim todos em acordo sobre o calendário da disciplina. Contudo, os 
conteúdos são trazidos pré-estabelecidos pelos professores e os alunos não 
participam desta escolha."  

"Na verdade os professores apresentam o programa e esclarecem que esta aberto à 
mudanças conforme sugestões. Como geralmente não recebem, permanece aquele 
proposto por eles". 

"Normalmente o professor expõe os temas que irá trabalhar, e nos questiona como 
pode trabalhar os mesmos, como preferimos" 

  

Seguem seis argumentos das treze alunas que responderam "Não"; 

"Geralmente são delimitadas algumas obras as quais cada grupo apresenta 1 cap. 
e  os professores pouco contribuem com suas experiências" 

"Sobre o conteúdo não, apenas, e às vezes, como trabalhar o conteúdo" 

"Normalmente é trabalhado de acordo com o programa da Disciplina" 

"Os conteúdos são determinados pelo currículo, os cronogramas são apresentados, 
mas não há participação de alunos no que concerne aos conteúdos a serem 
trabalhos" 



"No início do semestre os professores apresentam a disciplina com os conteúdos já 
decididos e incluídos no cronograma" 

            "Alguns professores negociam a forma como será realizado o trabalho em 
sala de aula, porém o conteúdo a ser trabalhado é de escolha do professor" 

  

Confirmado pela resposta de 13 alunas, mais de 50% das entrevistadas, afirmam 
não haver negociação quanto ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Isso faz com 
que possamos trazer para a análise uma fala recorrente na Disciplina de Construção 
de Conhecimento do Mestrado em Educação da UFSM, 2009, quando a profa. 
Explicava que o instituinte  nas salas de aula opera até com maior influencia do que 
o próprio instituído. Segundo a mesma (FERREIRA, 2008):  

"O pedagógico é da ordem do instituído e do instituinte (CASTORIADIS, 1988). Por 
isto, está relacionado ao modo como o grupo que compõe a escola se organiza 
regularmente, a como entende e produz a educação. Transita entre o individual e o 
coletivo, de modo dialético, elaborando-se e acontecendo cotidianamente na escola. 
(...) Em vez de, primeiramente, organizar-se o projeto pedagógico institucional, por 
que não propor o planejamento do projeto pedagógico individual e aquele ser 
elaborado com base no coletivo destes? Por que não resgatar a dimensão de sujeito 
do pedagógico nos professores, alimentando seus projetos, suas intencionalidades, 
propondo a discussão e a socialização de suas intencionalidades, para, então, 
paulatinamente, ir promovendo o encontro de intencionalidades que passam a, em 
colaboração, constituírem-se projetos conjuntos?" (FERREIRA,2008: 183) 

  

Quando perguntado sobre a indicação das Obras básicas das disciplinas do 
currículo, as respostas foram: pela ementa; pelo destaque do professor; pelo 
destaque da ementa; sendo que 14 respostas apontaram a sugestão do professor 
como à consideração mais freqüente. Isto confirma que: "No interior das escolas 
estabelecem-se relações de poder que se manifestam não apenas na organização 
do currículo, mas nas formas de relação com os saberes, exercidas nas salas de 
aula." (Carvalho, 2008:92). Ainda conforme a mesma autora, é conveniente 
debater a intencionalidade da prática educativa, a fim de que valores que estão 
subjacentes a essa possibilitem compreender a ideologia que inspira a ação 
pedagógica. Pode se também verificar nas respostas a centralidade e a importância 
do professor em sala de aula. 

            A pesquisa também buscou conhecer as obras estudadas e destacadas 
como essenciais na formação pelas acadêmicas. Como houve algumas dúvidas das 
alunas, foi acordado que poderiam citar as áreas, os autores e/ou os assuntos 
principais ao responderem, enfim da forma que recordassem.  

Na intenção de tornar conhecido à intencionalidade e tendência desta  formação no 
relato desta turma, seguira as respostas das vinte duas acadêmicas: 

"Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: uma abordagem sócio-histórica - M. K. 
Oliveira/ Psicologia Evolutiva/Psicologia do desenvolvimento - Coll/Freud e 
Educação." 

"Obras de Vygotsky/Obras de Piaget/Obras e teorias de Freud" 



"Seis estudos de Psicologia-Jean Piaget/Vygotsky:aprendizado e desenvolvimento: 
um processo sócio-histórico. Marta Kohl Oliveira/ Psicomotricidade e aquaterapia" 

"Foucaut e Educação-Veiga Neto -(apresenta conceitos e realidades importantes 
diante a educação/sujeito)/Seis estudos de Psicologia - Jean Piaget/Livros que 
envolvem o desenvolvimento Infantil, sobre (re)conhecer o sujeito estudado" 

"Desenvolvimento Infantil/Inclusão e Avaliação escolar - Hugo Otto Bayer/Surdez: 
um olhar sobre a diferença-Skliar" 

"Reflexões acerca das teorias de Vygotsky, Wallon e Piaget (porque nesse livro é 
exposto as teorias de aprendizagem de uma maneira bem simples e clara)/ Livro 
sobre alfabetização, para sabermos como se dá esse processo pela criança/Inclusão 
e Avaliação escolar..., sobre modelos de inclusão (Alemanha), porque acredito ser 
de grande importância a leitura dessa questão, já que encontramo-nos num 
momento de grande discussão sobre essa questão." 

"Jean Piaget-Estágios de desenvolvimento infantil - Importante para práticas de 
estagio/Emília Ferreiro - Etapas de aquisição da lecto escrita/Carlos Sckliar-Surdez, 
bilingüismo e educação-Importante para práticas e TCC" 

"Assuntos referentes à Teoria de Vygotsky porque é o autor que escolhi para fazer 
todas as intervenções nos estágios que realizei" 

"Vygotsky, devido  a sua teoria sócio-interacionista, considerada por mim muito 
importante para o aprendizado/ Educação de Surdos-devido as discussões do 
sujeito, sobre cultura e identidade/Livro:Necessidades Educativas Especiais, pelas 
informações que nele contém." 

"O ensino de Língua Portuguesa para Surdos/Teorias do desenvolvimento=Piaget, 
Vygotsky, Wallon, Maturana/Livro:Necessidades Educativas Especiais de Bauptista". 

"Com a palavra os surdos: o que eles têm a dizer sobre a escola regular-Amélia 
Rota Borges/Jogos, brinquedos e brincadeiras na educação- T.M.Kishimoto/Obras 
sobre do Vygotsky." 

"Desenvolvimento Infantil-situa-nos a cerca de como se dá o desenvolvimentos dos 
sujeitos com os quais vamos trabalhar/Vygotsky e Piaget-proporciona a 
identificação das diferentes fases do desenvolvimento, bem como as características 
de cada uma/Avaliação e Inclusão de alunos especiais na Classe regular e de que 
forma este deve ser compreendido e avaliado nesta situação." 

"Teoria de Piaget, pois nos dá base para conhecer as fases do desenvolvimento da 
criança/Obras de Freud, também para conhecer o funcionamento psíquico da 
criança/Vygotsky."  

"Dislexia em questão-Gisele Massi - foi um livro que comprei e li todo, acho que por 
isso gostei tanto. 

"Foucault e a Educação - relações de poder nas questões da educação/Inclusão e 
Avaliação Escolar-Hugo Otto Bayer/Desenvolvimento Infantil (todos os volumes)-
Cezar Cool" 

"Pesquisa-Pedro Demo/Alfabetização/Surdez, Psicologia" 



"Magda Soares (ajudou a ver os diferentes tipos e formas de alfabetização/Piaget, 
Vygotsky, Wallon (por falar e comparar as teorias dos três autores/Skliar (por 
mostrar a diferença existente entre os ouvintes e os surdos" 

"Psicologia Pedagógica - Vygotsky (é um livro que aborda muitas temáticas 
envolvendo aspectos cognitivos, psicológicos, históricos, sociais, ou seja, que 
considera o sujeito como um todo e também em cada uma de suas 
especificidades/Desenvolvimento infantil-Helen Bee (um dos primeiros livros que li 
na Universidade e que me deixou ainda mias interessada nos aspectos relacionados 
ao desenvolvimento infantil/Psicomotricidade-Victor Fonseca (é um livro que foi 
muito importante no meu processo de formação, visto que infelizmente não temos 
base nesta área e, esta se torna indispensável no momento da prática, pois muitos 
alunos apresentam atrasos psicomotores e o livro supriu esta necessidade que 
encontrei." 

"Desenvolvimento cognitivo/Afetividade/Psicomotricidade. Autores Vygotsky, Piaget 
e Wallon...São assuntos e autores de grande importância, devido nosso trabalho 
como educador especial,  pois precisamos conhecer nossos alunos como um todo, 
conhecê-los cognitivamente, compreender o seu agir no mundo e a partir de então 
atuarmos como mediadores e possibilitar que ocorra o desenvolvimento das 
habilidades dos mesmos e que ocorra a aprendizagem." 

"Psicologia Infantil/Ensino de português para alunos surdos/Surdez e identidade 
surda" 

Quanto ao número de horas dedicadas a leitura e relacionadas à área de educação 
especial, as respostas seguiam desta forma: 

            

            "aproximadamente 4 horas"           

"Poucas, leio mais o que necessito para trabalhos" 

            "Não tenho este controle, mas sempre que posso tento me dedicar a 
leituras na área" 

            "Varia de acordo com a disponibilidade de tempo" 

            "Em média 6 a 8 horas por semana" 

            "É uma pergunta que não pode ser respondida com precisão. 
Sinceramente, costumo ler o texto sugerido para aula. Gosto bastante de ler 
revistas, como uma coleção de Mente e Cérebro, sobre desenvolvimento infantil." 

            "Não sei... não me planejo para a leitura." 

            "Não dedico horas semanais, dedico horas quando tenho necessidade" 

            "Depende da quantidade de aulas durante a semana" 

          

            Com relação ao questionamento sobre a suficiência da formação com base 
na leitura, três alunas acreditam que houve, duas explicaram outro ponto de vista e 
dezessete alunas responderam que não, e destas alguns relatos:           



            "Não. Em parte por falta de tempo, e outro fator que no início do curso, o 
olhar que se tem sobre os assuntos abordados não é adequado ou maduro o 
suficiente para que se tire proveito máximo." 

            "Não creio ter sido insuficiente, mas deveria haver mais tempo de prática 
para que pudéssemos associar e compreender melhor algumas obras lidas." 

            "Não. Só a leitura das obras não é suficiente, precisa de uma discussão na 
turma, comparação com outras obras, relacionar com a prática, entre outros." 

            "Não. Acho que o processo foi falho, pois muitos textos, leituras não 
tiveram a devida compreensão."         

            "Não. Acho que faltaram mais leituras de obras completas, e não 
fragmentadas." 

            "Não. É preciso muito estudo e pesquisa além da leitura das obras."           

            Pelas respostas apresentadas, foi possível observar que não há uma cultura 
individual que impõe disciplina na prática de leitura.    Espera-se que na graduação 
ou níveis superiores da formação a disciplina para a leitura, seja mais freqüente. 
Mas não se observa esta orientação sob a alegação de vários motivos, como falta 
de tempo, maturidade e a dificuldade de entender alguns assuntos. Mesmo assim 
todas as entrevistadas afirmaram a importância de realizar leituras. 

Um ponto de vista sobre as falas das alunas 

            Aparece também nas respostas das alunas a critica de que o processo de 
formação esta muito mais relacionado à leitura, sem maior relação com atividades 
práticas. 

Observamos que o uso de materiais de apoio, especialmente o impresso, tem a 
intenção de seguir a ementa das disciplinas. Em muitas situações os professores 
ficam presos a esta forma de ensinar, pois ao mesmo tempo em que ousam 
construir algo que lhes pertencem durante a aula e discussões, se apegam em 
atitudes convencionais de seguir o texto. Como se as discussões divagassem por 
demais, ou as experiências e o contexto real fossem menos importantes. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA REALIZADA 

            Na exposição das Obras lidas, pode-se perceber uma predominância de 
 interesse, e ou, estudos de Obras de, ou sobre  Vygotsky e Surdez, com 
predominância no desenvolvimento infantil e estudos culturais.  

            De maneira geral os professores usam textos de outros autores e não se 
utilizam de suas produções textuais. É possível também verificar uma limitação 
existente nesta produção na temática de LIBRAS. 

Na maioria das vezes os alunos, não se sentem estimulados à leitura. Há que se 
desenvolver nestes a curiosidade, o gosto, e o prazer desta. A exposição do 
assunto deve causar a vontade de experienciar o conhecimento.  
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