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A partir de questionamentos sobre o Oralismo, a Comunicação Total, e de estudos específicos sobre a condição da pessoa surda (Ferreira Brito, 1995; Skliar,1997, 1998 e 1999a e b) e da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) (Ferreira Brito,1995; Góes, 1996 e Quadros, 1997, 1999 e 2000),  um novo olhar tem sido direcionado ao surdo e novas propostas educacionais têm sido construídas, de maneira a contemplar a LIBRAS como sua primeira língua (L1) e como o seu caminho  de acesso à  linguagem. Esse novo enfoque é denominado Bilingüismo (Moura, Lodi e Harrison, 1997; Souza, 1998; Dorziat, 1999; e Souza e Góes, 1999).
	 Para o Bilingüismo é necessário reconhecer as línguas dos surdos: a LIBRAS, como a língua da comunidade, e a língua majoritária, no caso do Brasil, o português. Quanto à LIBRAS, é fundamental valorizá-la como o meio da comunidade surda interagir social, cultural e cientificamente e assumir o modo de ser, pensar e agir dos surdos, isto é, a sua identidade e cultura  (Quadros, 2000). Assim pensando, não é possível implementar o Bilingüismo sem trabalhos com a língua de sinais e com a comunidade surda.
Especificamente na área educacional, a proposta bilíngüe, defendida por surdos (Skliar e Lunardi, 2000; Pedroso e Dias, 2000) e por profissionais - educadores, psicólogos e fonoaudiólogos (Lacerda e Góes, 2000; Caporali-Mantelatto, Pedroso e Dias, 2000 e Moura, 2000), exige, do mesmo modo que em outras instituições sociais, o uso e o ensino da língua de sinais, a criação de condições propícias ao desenvolvimento da identidade surda e o contato com a comunidade e cultura surdas.
	Vários pesquisadores têm alertado para o fato de que é fundamental para o surdo aprender com significado que o professor use a língua de sinais nas interações e na mediação dos conteúdos acadêmicos (Dorziat, 1995 e 1999; Moura, 2000 e Pedroso, 2001).  A procedência da língua de sinais como um dos principais mediadores de conteúdos acadêmicos e da transmissão da cultura surda deve-se ao fato dela ser a língua natural dos surdos e de ter sido construída pela comunidade, ao longo dos anos. Tendo em vista que a comunidade e a cultura surdas não são sistemas estáticos, a língua de sinais é uma língua viva, em constante movimento de recriação e reinterpretação de conceitos e de significados, de tal maneira que o conhecimento da língua de sinais depende do contato freqüente das pessoas com a comunidade e cultura surdas.
	No trabalho educacional, tendo em conta esses argumentos, a formação em língua de sinais só pode ser ministrada, por meio de interações com qualidade e competentes, por um surdo adulto sinalizador, porque ele é usuário fluente da língua, pertence à comunidade e detém a cultura surda. 
	É preciso esclarecer, adicionalmente, que embora essas competências do surdo adulto sejam necessárias para ensinar LIBRAS, segundo Pereira (1993) e Pedroso (2001), elas ainda não são suficientes. É indispensável que esse surdo tenha simultaneamente, além do domínio da língua, habilidades para atuar como um educador, ou seja, saiba ensinar.  
	Em uma escola que contemple o ensino de surdos em LIBRAS é fundamental, portanto, a presença de um surdo adulto capacitado para desenvolver atividades de ensino, como monitor, instrutor Neste estudo, o instrutor é aquele surdo sinalizador que realizou alguma capacitação para ensinar LIBRAS, seja na Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) e/ou seja junto ao Ministério da Educação (MEC). O monitor, como em qualquer outra condição educacional, é aquele que auxilia o professor, aquele que está se preparando para ser professor/instrutor.
, ou professor de LIBRAS, junto a alunos, professores e familiares. 	
De acordo com a atual política educacional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9394/96), além dos educadores e dos alunos, os familiares também devem participar do processo educacional, ficando as escolas incumbidas de se articularem com as famílias. Para o Bilingüismo, o trabalho com as famílias deve favorecer o conhecimento de questões relacionadas à surdez, as trocas de experiências entre familiares e a comunicação em LIBRAS (Hoffmeister, 1999 e Kyle, 1999).  No contexto social brasileiro, são poucos os surdos sinalizadores preparados (Brasil/FENEIS, 2001) e, portanto, ainda são poucas as escolas que contam com a presença desse surdo e, conseqüentemente, que são capazes de criar condições adequadas para implementar o ensino de LIBRAS para profissionais e familiares. 
	Reafirmando essa postura, Lodi e Harrison (1998) e Perlin (2000) colocam que o ambiente escolar deve proporcionar o contato de profissionais e da família com adultos surdos fluentes em língua de sinais, com habilidade para serem seus professores, monitores ou instrutores e, principalmente, modelos positivos com quem o aluno pode se identificar na sua diferença. 
Sobre esses mesmos aspectos, Skliar (1997) destaca a necessidade dos pais ouvintes estabelecerem contato com membros da comunidade surda para evitar o isolamento psicológico de seus filhos surdos. Para alcançar esse objetivo, propõe que as instituições especiais se organizem contando com a presença de pessoas surdas da comunidade. O acesso à língua de sinais, então, deve ser feito por meio de interações sociais com adultos surdos sinalizadores para garantir práticas comunicativas apropriadas ao desenvolvimento emocional, cognitivo e lingüístico das crianças.
Refletindo sobre grupos de apoio a familiares, Hoffmeister (1999) também aponta a importância, dentro de uma perspectiva bilíngüe, de esses grupos promoverem a interação de seus integrantes com surdos adultos capacitados a lhes ensinar LIBRAS, além de propiciarem trocas de experiências, discussões de questões relativas às diferenças de seus membros surdos e estabelecimento de vínculos, como colocado por Dias e col. (2001).  
Todos esses pesquisadores, em síntese, não deixam dúvidas a respeito da importância da participação, na escola, de surdos adultos, sinalizadores e capacitados, para a ocorrência de um desenvolvimento pleno dos alunos surdos, para oportunizar LIBRAS a surdos e para ensiná-la, como uma segunda língua, a ouvintes. 
Em relação ao método de ensino de uma segunda língua, no caso o inglês Aqui ainda é necessário considerar as diferenças no ensino de uma segunda língua viso-motora ou auditiva-oral para usuários de línguas auditiva-oral ou viso-motora, respectivamente. Ou seja, aprender uma segunda língua que emprega as mesmas dimensões sensoriais da primeira e aprender uma segunda língua que emprega dimensões sensoriais diferentes., Celia (1989) coloca que os alunos e os professores ainda ficam, em demasia,  concentrados na estrutura e na gramática da frase, propiciando um ensino fragmentado e descontextualizado. Embora a grande maioria dos professores reconheça que trabalhar o significado, em contexto real, seja o caminho apropriado para o ensino de línguas e que a formalização pouco pode auxiliar nesse processo, ainda são poucos os que conseguem desenvolver um programa de ensino contextualizado e adequado às suas concepções.
Retomando a área da surdez, o ensino de uma segunda língua é bastante difícil, quer seja para o surdo ensinar LIBRAS para ouvintes, quer seja para o ouvinte ensinar português para surdos.  Dada essa dificuldade real, ao longo da sua história, os surdos têm sido submetidos a condições artificiais de ensino de uma segunda língua, onde predomina um modelo sistemático/estrutural, ou seja, prevalência de ensino de vocabulários e de frases descontextualizadas e estereotipadas. Esses surdos, agora como professores, sofrem influência e/ou tendem a reproduzir o modelo de ensino a que foram submetidos. Alguns estudos (Pereira e Nakasato, 1996 e Pedroso e Dias, 2000) apontam a influência dessas condições artificiais de ensino sobre as atividades dos instrutores surdos dirigidas à apropriação/aprendizagem da língua de sinais, ocorrendo, muitas vezes, ênfase na nomeação de figuras e de ações, ensino isolado de sinais ou ensino que envolve a escrita na lousa de palavras referentes aos sinais, execução de sinais e repetição (Rocha e col. 2002). 
Com base nesse panorama, é muito importante, atualmente, investigar como os instrutores/professores surdos estão implementando o ensino de LIBRAS a familiares ouvintes, especialmente reconhecendo a necessidade de aperfeiçoamento do método de ensino, as dificuldades para o ensino de uma segunda língua, as poucas informações sobre esse processo quando a segunda língua utiliza dimensões sensoriais diferentes da primeira e, finalmente, as exigências atuais de envolvimento da família no processo educacional de surdos.
No Brasil, como ainda são poucos os serviços educacionais que contam com a presença de surdo adulto sinalizador capacitado, há, conseqüentemente, poucas pesquisas investigando a atuação desse profissional ensinando LIBRAS, como uma segunda língua, a ouvintes. Assim, o foco central deste estudo será descrever e analisar um processo de ensino de LIBRAS a ouvintes, familiares de surdos, implementado por um instrutor surdo sinalizador capacitado.

MÉTODO
Participantes
Participaram do estudo: instrutor surdo, observador ouvinte, monitores surdos (01 a 07 por grupo) e familiares ouvintes de surdos, usuários de um serviço de atendimento a surdos. Os familiares aprendiam em grupos, os quais contaram com, aproximadamente, 05 a 15 integrantes, em 2000 e 2001, e 13 a 19, em 2002, totalizando 55 familiares envolvidos no atendimento.
Esses familiares foram, na grande maioria, mães de surdos com perda auditiva severa ou profunda.

Instituição e serviço
	Os grupos foram desenvolvidos em uma sala de aula e freqüentavam um serviço de extensão da Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP (Atendimento Interdisciplinar ao Aluno Surdo), que tem cumprido os objetivos de atender a comunidade, realizar pesquisas e ensinar alunos de graduação, aperfeiçoamento e pós-graduação dentro do enfoque bilíngüe. O serviço, contando com a coordenação de uma equipe interdisciplinar, tem oferecido, semanalmente, atendimento a, aproximadamente, 85 alunos surdos (crianças, adolescentes e adultos), quanto a: ensino do português escrito com apoio da LIBRAS e da informática; ensino do português falado com apoio da LIBRAS; e espaço de intercâmbio com o instrutor surdo, para apropriação de LIBRAS.  Para os familiares de surdos, o serviço tem mantido: grupos de apoio psico-educacional e de ensino de LIBRAS. Atualmente, tem desenvolvido, também, programa educacional de capacitação para profissionais (professores, psicólogos, fonoaudiólogos e analistas de sistema) interessados em implementar o modelo de atendimento bilíngüe nos locais em que trabalham. O programa de capacitação realizado no serviço tem sido implementado em três momentos: observação do desenvolvimento e participação nos atendimentos da universidade, implementação do modelo nas instituições em que trabalham sob supervisão e participação em grupos de estudo sobre Bilingüismo. O organograma do serviço é apresentado no Quadro 1. 

Procedimentos de coleta e de análise dos dados
Foram organizados grupos semanais de ensino de LIBRAS, dos quais analisaram-se 23 sessões, realizadas em 2000, 07, ocorridas no segundo semestre de 2001, e 11 sessões, do primeiro semestre de 2002, totalizando 41 encontros.
Cada sessão foi registrada continuamente por um observador ouvinte que conhecia LIBRAS e que procurou anotar todos os procedimentos de ensino utilizados e as ações dos familiares frente aos mesmos. Os grupos duraram, aproximadamente, 60 minutos. 


Quadro 1 Atendimento Interdisciplinar ao Portador de Surdez.
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As sessões de ensino de LIBRAS foram preparadas pelo instrutor surdo, auxiliado por outros integrantes da equipe interdisciplinar responsável pelo serviço, destacando-se alguns eixos temáticos para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, alguns materiais de ensino que poderiam auxiliar naquele eixo temático e algumas posturas de um bom professor frente a eventuais problemas. Nessas interações com o instrutor, os integrantes da equipe interdisciplinar procuravam refletir sobre os diversos pontos levantados.
Os registros foram transcritos e analisados, buscando-se identificar o conteúdo desenvolvido, as estratégias de ensino empregadas, a desenvoltura do instrutor na interação com os pais e as facilidades e as dificuldades apresentadas pelos familiares. O olhar para os dados buscou captar mais os aspectos qualitativos no desenvolvimento das atividades de todos os integrantes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

RESULTADOS E DISCUSSÂO

A princípio vão ser descritos os conteúdos ministrados pelo instrutor, nos diferentes períodos considerados.
Em 2000, o instrutor trabalhou:
·	Alfabeto digital, nome e sinal dos participantes. 
·	Sinais, em LIBRAS, das línguas: inglesa, portuguesa, francesa e espanhola.
·	Os cumprimentos (bom dia, boa tarde e boa noite).
·	A família (homem, mulher, pai, mãe, filhos, irmãos, avô, avó, sogro, sogra, genro, nora, primo, tio, tia, sobrinho, cunhado, concunhado).
·	Estados civis (casado, solteiro, separado, amante, namorado).
·	Os números (unidade ao milhar).
·	A casa (estrutura –cozinha, quarto, sala e banheiro - e os principais objetos de cada cômodo).  
·	As cores e suas tonalidades: branco, preto, amarelo, verde, vermelho, azul, cinza, rosa, laranja, bege e roxo (claro e escuro).
·	Palavras mais usuais, segundo as mães: muito, dormir, médico, pouco, hospital, carro, árvore, ônibus, dentista, casa, CD, escovar, querer, sono, entrevista, cadeira, fome, caderno, livro, revista, jornal, coisa, Jesus, Deus, sair, correr, cansada, passeio, Jesus Cristo, sol, viajem, moto, professor, ensinar, estrela, clube, explicar, orar/rezar, mau, bom, chuva e esquecer.
·	As férias e a retomada do alfabeto digital.
·	Vocabulário de palavras que usam as letras P, L, A, B e D do alfabeto digital. Ou elaboração de seqüência de sinais semelhantes.

Nas aulas analisadas do segundo semestre de 2001, os conteúdos foram os descritos a seguir:
·	Sinais de identificação e alfabeto digital.
·	Família
·	Cumprimentos, meses do ano, datas comemorativas e numerais.
·	Datas de aniversário: dia, mês e ano. Numerais (dezenas e centenas) e numerais com o mesmo dígito (11, 22, 33...)
·	História do ‘Chapeuzinho Vermelho’.
·	Iconicidade.

Em 2002, os conteúdos do primeiro semestre foram:
·	Exposição sobre a importância dos sinais na vida dos surdos, alfabeto digital e sinais dos idiomas (português, inglês, espanhol, alemão e LIBRAS).
·	Vocabulário de acordo com as configurações das mãos e exposição sobre a importância da execução exata dos sinais, comparando-a com a grafia das letras.
·	Cumprimentos, numerais e horas.
·	Família.
·	História ‘Só vovó e eu’.
·	Exposição sobre a importância da expressão facial como elemento gramatical (por exemplo, para intensificar), de compreender o significado do sinal inserido no contexto (como: salsicha e cachorro quente), e de identificar os interlocutores em diálogos.
·	Exposição sobre a importância dos sinais na comunicação com os filhos surdos, sobre os benefícios que trazem para o desenvolvimento da linguagem e sobre a importância das expressões não manuais na realização dos sinais.
·	Atribuição de sinais de identificação aos novos participantes e exposição sobre o significado dos sinais de identificação na cultura surda, dando ênfase ao fato de serem os surdos a estabelecerem esses sinais.
·	Relatos do instrutor sobre a sua família e seus amigos.
·	Números e atividades desenvolvidas durante a semana.
·	Atividades comuns de final de semana.
Comparando os conteúdos trabalhados nesses diferentes períodos, percebe-se semelhança entre as unidades desenvolvidas.
Nas aulas iniciais, dos anos acompanhados, foram retomados o alfabeto digital e os sinais de identificação de cada membro do grupo, atribuindo sinais àqueles que não o possuíam. 
O instrutor reforçou, a princípio, junto aos participantes, a necessidade do contato visual para perguntar o nome e o sinal de identificação do interlocutor.
Logo nas aulas iniciais, comunicou aos alunos que não iria mais utilizar o português falado como apoio. Os familiares, também, não deveriam utiliza-lo, junto ou após a execução dos sinais. A seguir, dá ocasião para os diálogos entre participantes, solicitando que se coloquem na frente da classe.
Nota-se, contudo, uma redução no uso de sinais isolados, iniciados com diferentes letras do alfabeto digital, a favor do emprego de apoio em histórias conhecidas, ou não, revelando uma tendência a superar o modelo de ensino de língua fragmentado para uma proposta mais contextualizada. 
Nas primeiras aulas ministradas, para ensinar o alfabeto digital, ou o instrutor partia dos nomes dos familiares, escritos por eles, ou das letras do alfabeto, escritas pelo instrutor, na lousa. Com esses apoios, executava o sinal correspondente a cada letra e solicitava a todos os participantes a repetição. Passava, em seguida, a usar o alfabeto digital para ensinar o vocabulário. 
Em outras ocasiões, à medida que o instrutor executava os sinais em LIBRAS, os familiares buscavam descobrir o significado do sinal. Após algum familiar descobrir ou o instrutor falar o significado, as palavras eram escritas no quadro. O vocabulário-base era repassado.  Solicitava-se, então, aos familiares para realizarem, individualmente, cada um dos sinais ensinados, na frente da classe. 
 Nas aulas posteriores, essa estratégia se modificou, isto é, os significados foram extraídos de um contexto construído em sala de aula por meio de projeções em multimídia. Embora o alfabeto digital tenha sido usado para ensinar vocabulário durante todos os períodos analisados, gradativamente, o seu emprego, como uma das principais estratégias de ensino, foi sendo reduzido, prevalecendo o trabalho com sinais extraídos das histórias.
 	  Percebe-se, também, no terceiro bloco de aulas analisadas o uso de estratégias centradas nas atividades desenvolvidas pelos familiares: relatos sobre outros membros da família, sobre amigos e sobre atividades de final de semana; criando condições mais propícias para a inclusão da língua de sinais em suas vidas, em atividades reais.
	Adicionalmente, propôs que os participantes falassem com os seus filhos em sinais, oferecendo modelo para que tais diálogos acontecessem e criando as suas bases por meio dos conteúdos trabalhados.
	Elaborou um painel com a foto dos filhos dos participantes e desenvolveu a aula com diálogos sobre tais fotos. Empregou, também, como apoio didático, cartazes para ensinar os meses do ano.
	Além disso, o instrutor passou a dizer mais sobre a importância dos sinais para a vida dos surdos, tornando, talvez, a aprendizagem mais significativa e motivadora para os familiares.
Em todos os períodos de atividades de ensino analisados, o instrutor propôs jogos em sala de aula, favorecendo a aprendizagem pautada em elementos lúdicos, portanto, também mais motivadora. 
 A princípio fazia o seu sinal e o colocava dentro de um saco imaginário. Ia passando, esse saco imaginário, para cada um dos participantes, que fazia os sinais das pessoas anteriores e o próprio sinal, colocando-os no saco e entregando-os, a seguir, para a pessoa ao lado. 
No decorrer do processo de ensino, o instrutor passou a brincar mais com os familiares, fazendo piadas rápidas, como por exemplo: chamava a atenção dos familiares, dizendo, em sinais, que tinha 100 anos, sinalizando boa noite ou bom dia, no período da tarde, apresentando charadas. 
Realizou jogos que consistiam em representações icônicas de objetos, apresentados pelos participantes, e adivinhações em sinais. O familiar que adivinhasse mais vezes era o vencedor.
No início de suas atividades, o instrutor chamava à frente cada um dos integrantes para que fizesse o seu sinal e o sinal dos demais familiares do grupo. Incentivava o diálogo solicitando aos participantes que perguntassem, para três outros familiares, os seus sinais. 
Programavam-se, adicionalmente, aulas para os familiares realizarem diálogos entre si, baseados no vocabulário ensinado. Além disso, o instrutor e monitores podiam, também, realizar diálogos entre si, igualmente usando vocabulário conhecido e mostrando aos familiares a velocidade com que os surdos podiam desenvolver os seus diálogos.
Com o decorrer do processo de ensino, chegou a dividir a classe em grupos para que realizassem diálogos com monitores surdos, para que os familiares pudessem ser acompanhados mais individualmente e pudessem solucionar dúvidas específicas. 
Quanto à aprendizagem de sinais de identificação, os familiares, em geral, executavam corretamente os sinais, embora apresentassem dificuldade para memorizar os sinais dos outros participantes e o alfabeto digital. 
 No alfabeto manual surgiram algumas dificuldades motoras específicas, relacionadas, por exemplo, à execução da letra T. Nesses casos, os familiares ajudavam-se mutuamente. 
Devido a essas dificuldades, foram necessárias quatro aulas sobre o alfabeto.
Ademais, mostraram dificuldades em ir à frente e realizar diálogos e de retomar os estudos após as férias, esse último, possivelmente, revelando o pouco uso, na família, dos sinais aprendidos e/ou problemas de memorização.
Além das dificuldades de memorizar os sinais, os familiares não conseguiam executá-los, provavelmente devido à exigência de uma coordenação motora fina e precisa. Usavam, também, os sinais de LIBRAS associados aos sinais domésticos, empregados antes de ingressarem nas aulas.
Apesar do aperfeiçoamento do instrutor como professor e das suas técnicas de ensino, a aprendizagem dos familiares permaneceu lenta. Isso é compreensível porque muitos familiares estavam distantes de uma situação de aprendizagem formal há muito tempo, e, adicionalmente, apresentavam um baixo nível de escolaridade. 
Acredita-se que também esteja contribuindo para essa lentidão, o fato dos familiares não aceitarem completamente a surdez, expressando, mesmo que esporadicamente, o desejo de seus filhos apresentarem uma oralidade fluente. 
Outro aspecto a ser considerado é a dificuldade dos familiares empregarem apenas os sinais da LIBRAS no diálogo com os seus filhos, mostrando-se incapazes de ignorar uma história de exercício de comunicação por gestos caseiros,  antes prevalente no processo familiar. Por esse motivo, os familiares parecem que sempre poderão mesclar os sinais da LIBRAS, os gestos caseiros e a fala.
Durante as aulas, os familiares procuravam cooperar uns com os outros, como por exemplo, quando algum pai sinalizava errado, outros pais ajudavam no posicionamento correto das mãos. Nesses casos, o instrutor, além de dar feedback aos participantes, reforçava a instrução e a ajuda entre familiares. 
Os familiares relataram gostar muito quando o instrutor selecionava o vocabulário pela letra utilizada do alfabeto digital. Apontaram que tal procedimento facilitava a memorização dos sinais, possivelmente por influência da experiência vivida na aquisição do português, na modalidade escrita, por meio do método fonético, muito utilizado na alfabetização em décadas anteriores. 
Devido a essa lentidão, mesmo após um ano de aulas de LIBRAS, percebe-se que a comunicação de muitos familiares com seus filhos surdos ainda é deficitária, provavelmente:
·	pela insistência de utilizarem a fala, os sinais domésticos e os sinais da LIBRAS, conjuntamente, e
·	pela defasagem de vocabulário entre familiares e filho surdo. Os filhos se apropriam da LIBRAS com muito mais rapidez do que os seus familiares a  aprendem. 
Apesar disso, muitos pais se mostraram, em interações observadas assistematicamente, mais soltos e descontraídos na comunicação com seus filhos surdos, indicando que essa barreira pode estar sendo atenuada. 

CONCLUSÕES

Os dados aqui apresentados mostram que as ações educacionais do instrutor tornaram-se, no decorrer dos períodos analisados, mais contextualizadas, mais centradas em atividades reais, em acontecimentos concretos, e mais mediadas por estratégias lúdicas gradativamente mais elaboradas. Tendo em vista esses aspectos, parece que o instrutor foi adquirindo confiança em si como professor de LIBRAS e foi se descontraindo no desenvolvimento de suas atividades de ensino.
 Além disso, o instrutor passou a empregar uma dinâmica de classe centrada em atividades mais coletivas do que individuais, como, por exemplo, divisão da sala em pequenos grupos coordenados por monitores surdos.
É importante considerar, também, que nos primeiros grupos de cada período analisado, o conteúdo foi o mesmo, porém o tempo de revisão se reduziu, mostrando que o instrutor, gradativamente, foi se tornando capaz de possibilitar a aprendizagem dos mesmos conteúdos mais rapidamente.
Um outro aspecto que merece ser comentado diz respeito ao fato de que nesse período houve ingresso de muitos familiares novos, de cidades próximas de Ribeirão Preto. Muitos familiares que freqüentavam o atendimento, em 2002, passaram a aprender os sinais em suas próprias escolas, devido a um trabalho de capacitação, dentro do atendimento, que possibilitou a multiplicação do serviço. Apesar das mudanças no grupo, o processo de ensino pode se desenvolver, denotando maturidade e flexibilidade no trabalho educacional do instrutor. 
Finalmente, os resultados deste estudo permitem concluir que a prática no ensino de LIBRAS, a orientação sistemática e reflexão constante levam o instrutor surdo sinalizador a se aperfeiçoar como professor e a  superar o modelo de ensino fragmentado, ao qual vinha sendo submetido na aprendizagem de uma segunda língua, no caso o português.
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