
1 
 

 

 

 

 

RAQUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 
 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO  

DE ESTUDANTES SURDOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUSO ALEGRE 

2015 

 

 

 

 

 

 



2 
 

RAQUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO  

DE ESTUDANTES SURDOS 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao curso de Pós-graduação 
em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí, 
como requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre em Educação. Área de concentração: Ensino, 
Aprendizagem e Avaliação.  

Orientadora: Prof.ª Dra. Susana Gakyia Caliatto.  
 

 

 

 

Pouso Alegre 

2015 
 

 

  

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascimento, Raquel de Oliveira. Análise de atividades de alfabetização de estudantes 

surdos / Raquel de Oliveira Nascimento. Pouso Alegre: 2015. 101f. 

 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS). 

 

Orientadora: Dra. Susana Gakyia Caliatto. 

 

Descritores: 1. Alfabetização. 2. Educação inclusiva. 3. LIBRAS. 4. Surdo. 

 

CDD: 371.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 



5 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus, que me ofereceu oportunidades de 

crescer profissionalmente. Que me deu forças para enfrentar as 

barreiras do desânimo. Que sempre ouviu minhas orações. Que 

está comigo todos os dias e me faz acreditar que sou capaz de 

tudo na vida.  

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço aos meus pais que são a base da minha existência. 

Ao meu noivo, amigo, namorado e companheiro de todas as horas, Carlos, que me 
incentivou a cada minuto. 

Agradeço aos professores participantes desta pesquisa, pela inestimável contribuição.  

Aos mestres desta universidade que se dedicaram em ensinar e formar. 

A orientadora Susana, minha profunda admiração e reconhecimento, por seu exemplo 
de humildade, competência profissional e pelos infindáveis momentos de escuta e 

contribuições no desenvolvimento desta pesquisa. 

Posso dizer que minha conquista não teria valido a pena se não tivesse vocês ao meu 
lado nos momentos mais difíceis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

NASCIMENTO, Raquel de Oliveira. Análise de atividades de alfabetização de 

estudantes surdos.  2015.  101f. Dissertação de Mestrado – Mestrado em Educação, 
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RESUMO 

 

A partir da percepção da educação inclusiva, em que todos os alunos precisam ser 

alfabetizados, independente de suas deficiências, sabe-se que os alunos surdos 

apresentam particularidades para aprenderem a Língua Portuguesa escrita. Destaca-se a 

importância do material pedagógico utilizado nas salas de aula devido às estratégias 

linguísticas envolvidas na alfabetização e desenvolvimento de alunos surdos. O objetivo 

geral do presente estudo foi analisar atividades de alfabetização para estudantes surdos 

elaboradas por professoras. Algumas atividades utilizadas para a aprendizagem da 

Língua Portuguesa escrita ou alfabetização foram solicitadas às professoras das salas de 

ensino comum, de recursos multifuncionais e de alfabetização de surdos no 4º bimestre 

do ano letivo de 2014. As análises das atividades foram realizadas a partir da criação de 

categorias de análise levantadas na literatura que tratam da aprendizagem escolar de 

crianças surdas. Os principais resultados mostram que as atividades devem conter 

propostas que apresentem a Língua Portuguesa escrita e a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), simultaneamente, como base para o aprendizado de alunos surdos. 
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ABSTRACT 

 

 

From the perception of the inclusive school where all students need to be literate, 

regardless of its shortcomings, it is known that deaf students have particularities to learn 

the Portuguese language writing. It highlights the importance of teaching materials used 

in classrooms because of language strategies involved in literacy and development of 

deaf students. The overall objective of this study was to analyze literacy activities for 

deaf students developed by teachers. Some activities used for learning the Portuguese 

language writing or literacy were requested for teachers of common teaching rooms, 

multifunction capabilities and deaf literacy in the 4th quarter of the school year 2014. 

The activities analysis was carried out through the creation of categories of analysis 

raised in the literature that deals with the school learning of deaf children. The main 

results show that the activities should contain proposals that have Portuguese language 

written and the Brazilian Sign Language (LIBRAS) simultaneously as basis for the 

learning of deaf students. 

 

Keywords: Literacy; Inclusive education; LIBRAS; Deaf. 
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INTRODUÇÃO 

A leitura e a escrita são habilidades determinantes para o desenvolvimento 

escolar da criança. São habilidades que podem ser motivos de investigação para 

estudiosos em diferentes áreas do saber educacional, pois muitas vezes a criança 

aprende a decodificar as palavras, porém não escreve ortograficamente e nem 

compreende o texto, ou seja, atinge superficialmente os objetivos da alfabetização.   

Desse modo, professores de ambos os contextos de ensino – comum e especial – 

devem se apropriar de atividades de alfabetização que possibilitem alicerçar as bases 

para a proposta de alfabetização eficiente. No caso dos alunos surdos, a proposta de 

educação mais adequada no currículo escolar é a bilíngue. Ou seja, uma articulação 

planejada, organizada e sistematizada de ensino para dar acesso às duas línguas 

indispensáveis à escolarização dos alunos surdos: a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) e a Língua Portuguesa (LP), em sua modalidade escrita (FERNANDES, 

2006). 

Segundo Capovilla e Capovilla (2002), a alfabetização de alunos surdos se 

diferencia da aquisição da escrita por alunos ouvintes. Em alunos surdos, a operação de 

sistemas de representação externa, a linguagem escrita, é sempre feita a partir de 

processamento interno e natural. Enquanto a criança ouvinte recorre às propriedades 

fonológicas de sua fala interna, a criança surda faz uso das propriedades visuais e 

proprioceptivas de uma sinalização interna em auxílio à leitura e escrita. Desse modo, a 

criança ouvinte pode fazer uso intuitivo das propriedades fonológicas naturais de sua 

fala interna, que são boas representações do sistema alfabético da Língua Portuguesa 

escrita, em auxílio à leitura e escrita, já a criança surda não.  

A partir das percepções de uma escola em que todos os alunos precisam ser 

alfabetizados, independente de suas deficiências físicas ou sensoriais, e de que os alunos 

surdos têm particularidades a serem consideradas pela escola na aquisição da Língua 

Portuguesa escrita, é importante destacar o adulto como mediador deste percurso de 

aprendizagem e o material pedagógico utilizado. Esses materiais tornam-se 

fundamentais no desenvolvimento da leitura e escrita, usando de estratégias linguísticas 

adequadas para alfabetização e desenvolvimento do aluno surdo. 

Para Quadros e Karnopp (2004) a utilização da LIBRAS e da Língua Portuguesa 

na escola faz com que o estudo dessas línguas signifique o acesso à expressão, à 

compreensão e à explicitação de como as pessoas (tanto surdas quanto ouvintes) se 
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comportam quando pretendem comunicar-se de forma mais eficaz e obter êxito  nas  

interações  e  nas  intervenções  que  empreendem, sendo  condição  mínima  e  

necessária  para  que  o aluno  possa  participar  efetivamente  da  aula,  entendendo  e 

fazendo-se entender. Nesse contexto, este trabalho pretende contribuir com a 

investigação científica na área da Educação Especial e da educação inclusiva, 

analisando as atividades pedagógicas oferecidas para a alfabetização. Justifica-se o 

interesse nessa área de pesquisa por algumas razões. Inicialmente, a carência de estudos 

e pesquisas nesta área, já que muitos são os trabalhos no campo da alfabetização de 

crianças ouvintes, mas poucas são as produções sobre alfabetização de crianças surdas 

(FERNANDES, 2006). Também é instigante saber que muitos surdos estão ou já 

passaram pela escolarização e não receberam um ensino adequado (QUADROS, 1997).  

Pode-se verificar que avanços têm sido feitos no sentido de uma maior 

compreensão dos diversos aspectos implicados nos problemas de alfabetização dos 

surdos (PEREIRA, 2009). Pesquisas (FERNANDES, 2006; QUADROS, 1997) têm 

demonstrado que os procedimentos de ensino não são eficazes, que constituem uma 

abordagem matricial e, além disso, aparentemente, não consideram as diferentes 

características dos estudantes surdos, o que consequentemente não respeita o educando. 

  Portanto, é preciso resgatar o que há de útil e produtivo nas mais variadas 

práticas e atividades propostas no ensino da escrita de Língua Portuguesa, ou seja, na 

alfabetização de estudantes surdos, para que as práticas pedagógicas realmente auxiliem 

o aprendizado deles. Assim, o presente trabalho tem por objetivo geral analisar 

atividades de alfabetização de estudantes surdos da sala comum, sala de recursos 

multifuncionais e da sala de alfabetização de alunos surdos de um centro de apoio para 

surdos. Tem-se observado que ainda não há um procedimento de ensino que aceite as 

diferentes características dos estudantes surdos e constitua uma abordagem específica de 

alfabetização, conciliando as reais necessidades do aluno surdo e o respeito ao 

educando. O trabalho justifica-se pela necessidade de se aprofundar o conhecimento 

sobre práticas inclusivas desenvolvidas para o ensino de surdos, visto que, é preciso 

superar as dificuldades encontradas por professores e surdos no processo de ensino e 

aprendizagem da LP escrita. 

Na seção I, intitulada Relato histórico da educação de surdos, apresenta-se a 

história educacional dos surdos, no âmbito internacional e nacional, para entender como 

os fatos aconteceram no passado até o presente. O texto vai ressaltar as três abordagens 

educacionais que objetivaram integrar a criança surda pela leitura e escrita alfabéticas e 
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que diferem principalmente nas estratégias para alfabetização e escolarização plenas, 

são elas, o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. 

A seção II traz a descrição de legislações que tratam da educação inclusiva como 

forma de acolher e dar condições para que a pessoa com deficiência exerça seus direitos 

nos ambientes educacionais. Os detalhes que discorrem sobre a educação inclusiva para 

surdos foi o interesse da presente investigação no detalhamento da legislação. 

A terceira seção apresenta a Língua de Sinais na Educação de surdos e questões 

que envolvem a LIBRAS, o aprendizado e as possiblidades para a apropriação da 

Língua Portuguesa, métodos de ensino e o uso de materiais didáticos adequados que 

auxiliem o alunado surdo no conhecimento do mundo e no desenvolvimento da escrita. 

Essa seção aponta a LIBRAS nas metodologias de ensino para surdos como forma de 

suprir possíveis falhas nas abordagens de ensino destes sujeitos. 

A seção IV, no Levantamento de Pesquisas, apresenta-se estudos realizados nos 

últimos dez anos sobre os surdos e sua aprendizagem. Essas pesquisas abordam a 

possibilidade de se obter resultados em leitura e escrita de alunos surdos, em favor de 

uma metodologia de ensino mais eficiente.  

A quinta seção - Local da Pesquisa - descreve os locais de coleta das atividades 

organizadas para alunos surdos: a sala comum, a sala de recursos multifuncionais e a 

sala de alfabetização de alunos surdos. Esses locais foram escolhidos por serem salas 

frequentadas por alunos surdos. 

A seção VI, dos Objetivos, apresenta o foco da pesquisa que está em coletar e 

analisar atividades de alfabetização de estudantes surdos. A seção VII tratará o método 

referente à coleta de dados por meio do levantamento de atividades em três tipos de sala 

de aula e do procedimento de análise de atividades pedagógicas utilizadas na 

alfabetização e escolarização do aluno com surdez. 

Na seção VIII será apresentada as análises das atividades e os resultados 

encontrados. Na seção IX faz-se a discussão dos resultados e na seção X as 

considerações finais da pesquisa. Logo após, há as referencias que serviram de base 

para o estudo.  
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1. RELATO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

Para contextualizar o presente estudo na área da Educação Especial, 

especificamente da educação inclusiva para surdos, foi preciso relembrar a história da 

educação das pessoas com surdez na sociedade. Na antiguidade, as pessoas com surdez 

eram vistas como pessoas irracionais, pois se acreditava, em geral, que o pensamento 

acontecia com a fala.  

Segundo Guarinello (2007), havia certa resistência em aceitar a pessoa surda 

socialmente e ao mesmo tempo a surdez era vista como uma doença. Na Idade Média, 

em Roma, os surdos não tinham direitos legais e não podiam fazer um testamento ou 

receber uma herança, por exemplo. Na Grécia, os surdos eram considerados inválidos e 

um incômodo para a sociedade, sendo condenados à morte, quando se descobria que 

nasceram surdos. De acordo com Goldfeld (2002), todas as ideias vigentes sobre os 

surdos e a surdez tinham conotações proibitivas e em decorrência disso, os surdos 

possuíam uma vida inativa e não eram educados fora da família ou na sociedade. 

Guarinello (2007) verificou que a primeira possibilidade de instruir os surdos 

aconteceu no século XIV, pelo trabalho de Bartolo Della Marca d’Ancona (1314-1357), 

na Itália. Ele foi o primeiro a afirmar que o surdo poderia aprender utilizando uma 

língua de sinais e a língua oral. Com isso, acredita-se que D’Ancona proporcionou o 

impulso inicial para que o surdo pudesse ser notado como uma pessoa capaz de fazer 

discernimentos, ou tomar suas próprias decisões. 

No século XV, o holandês Rudolphus Agricola escreveu o livro De Inventione 

Dialectica (A Invenção da Dialética), que foi considerado o primeiro relato que 

testemunha a educação extrafamiliar de uma pessoa surda. O livro relata que uma 

pessoa que nasce surda consegue expressar seus pensamentos por escrito, uma 

afirmação de que aos surdos pode ser ensinada uma língua, tornando-se uma das 

primeiras declarações positivas registradas sobre a surdez. O livro traz um tratamento 

altamente original, crítico e sistemático de todas as ideias e conceitos relacionados com 

a dialética e a argumentação, focados não apenas na verdade, mas no que pode ser dito 

com a razão. Mais tarde, ainda no mesmo século, o médico italiano Girolano Cardano 

apoiou a teoria de que os surdos poderiam aprender a ler e a escrever, mesmo sem a 

fala, afirmando que a surdez não era uma condição mental e que um surdo poderia ser 

alfabetizado (MOURA, 1993).  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Surdez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9tica
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Gomes (2008) descreve que a educação dos surdos sofre mudanças no século 

XVI, a partir de um religioso chamado Ponce de Leon, um monge beneditino que vivia 

em uma cidade da Espanha. Lá ele estabeleceu a primeira escola para surdos, usando 

como metodologia a datilologia, que é o uso do alfabeto manual, a escrita e a oralização. 

Ele foi chamado para educar crianças surdas, na maioria filhas de nobres.  

No século XVII, o espanhol Juan Pablo Bonet publicou o livro Redución de las 

letras y artes para enseñar a hablar a los mudos (Redução de letras e artes para ensinar 

os mudos a falar) que trata da invenção do alfabeto manual como método para ensinar 

os surdos, já utilizado por Ponce de Leon. Esse foi o primeiro livro sobre a educação 

dos surdos, em Madrid (GUARINELLO, 2007).  

Segundo Sánchez (2002), em 1750, Samuel Heinicke divulgou a obra 

“Observações sobre os Mudos e sobre a Palavra”. Ele fundou a primeira escola oralista 

em Leipzig, na Alemanha. Heinicke foi considerado o fundador do método oralista, que 

determinou que o surdo deveria desenvolver a habilidade oral e foi nomeado “Pai do 

Método Alemão”. Ele iniciou as bases da filosofia oralista, que atribuía maior valor à 

fala do que a outras formas de expressão.  

Contudo, a fase oralista de ensino dos surdos começa a decair com a ascensão 

das ideias do abade Charles Michel de L’Epée, no século XVIII. Guarinello (2007) 

relata que L’Epée iniciou os primeiros estudos sobre a língua de sinais e fundou a 

primeira escola para surdos em Paris e mais tarde, outras 20 escolas foram fundadas por 

ele, no decorrer de sua vida, na França e na Europa. L’Epée publicou o artigo “A 

verdadeira maneira de instruir os surdos-mudos”, tratando do ensino de surdos, que 

também eram considerados como mudos. Os sinais da língua instituída eram metódicos 

e se caracterizavam por uma combinação de sinais com a gramática sinalizada francesa. 

O abade proporcionou um impulso ao que se conhece hoje como língua de sinais, por 

inserir todas as regras sintáticas e também o alfabeto manual num conjunto único de 

sinais para comunicação (GUARINELLO, 2007).   

Ainda no século XVIII, Thomas Hopkins Gallaudet, em Hartford, nos Estados 

Unidos, também se interessou pela educação de surdos. Percebendo a surdez de sua 

vizinha, Gallaudet iniciou um trabalho como tutor da menina, usando o livro de Sicard, 

sucessor de L’Epée. Gallaudet foi para Europa aprender sobre a educação dos surdos, 

com o objetivo de fundar uma escola para surdos na América (PERLIN; STROBEL, 

2006).   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
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Perlin e Strobel (2006) descrevem que o instrutor de Gallaudet foi Laurent Clerc, 

na França, um surdo educado no Instituto de Surdos de Paris que se aprofundou no 

método desenvolvido por L’Epée. Gallaudet e Clerc foram os fundadores da primeira 

escola para surdos nos Estados Unidos.  

Enquanto isso na Itália, ainda prevalecia o método com base no Oralismo. Em 

1880, houve o Congresso de Milão, em que o método oralista foi o princípio de ideias 

predominante. O evento reuniu os intelectuais daquele tempo e ficou demonstrado que 

os surdos não tinham problemas fisiológicos em relação ao aparelho fonador e emissão 

de voz, fato esse que derivou a premissa básica: os surdos não têm problemas para falar. 

A maior repercussão do congresso foi que a língua de sinais foi banida do ensino e a 

comunidade surda, praticante da língua de sinais, foi excluída da política das 

instituições de ensino, por ser considerada um perigo para o desenvolvimento da 

linguagem oral. Em consequência, a educação do surdo reduziu-se ao ensino da 

oralização, os professores surdos foram praticamente expulsos das escolas 

especializadas, onde ensinavam língua de sinais (SACKS, 1998).  

Segundo Perlin e Strobel (2006), o Congresso de Milão foi organizado, 

patrocinado e conduzido por especialistas ouvintes, motivo pelo qual os surdos 

passaram a ser tratados apenas e tão-somente como deficientes surdos-mudos. Todos os 

participantes eram defensores do oralismo puro, num total de 164 delegados, dentre eles 

Alexander Grahan Bell, que teve grande influência no congresso. Grahan Bell foi 

professor de surdos oralistas e ficou famoso pela invenção do telefone, embora 

inicialmente o intento dessa invenção fosse de servir como apoio e treinamento auditivo 

para surdos.  

Goldfeld (2002) define que a filosofia educacional oralista visa à integração da 

criança surda na comunidade ouvinte por meio do ensino da língua oral do país e 

consequentemente a aquisição da oralização é considerada como fundamento para a 

aquisição da leitura e escrita alfabéticas. Para Capovilla e Capovilla (2002), o método 

oralista objetiva levar o surdo a falar e a desenvolver a competência linguística oral, o 

que lhe permite desenvolver-se emocional, social e cognitivamente do modo mais 

parecido possível com os ouvintes, integrando-se como um membro produtivo na 

sociedade. 

O Congresso de Milão, de 1880, foi o impacto entre duas forças educacionais, de 

um lado o oralismo e de outro a língua de sinais. Esse evento provocou uma séria 

turbulência na educação das pessoas surdas.  
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 (...) essa data ainda é lembrada como a mais sinistra da história da educação 
dos surdos: como se fosse mesmo o ‘11 de setembro’ deles, quando 
desabaram as torres gêmeas da cultura e da língua de sinais. Ali começou 
uma longa e amarga batalha para defender o direito de vida da língua de 
sinais (JONATHAN RÉE, 2005, apud STROBEL, 2008, p. 91). 

A história da educação dos surdos traz o processo enfrentado por estes sujeitos 

em busca da comunicação e enquadramento na realidade educacional. Evidencia-se que 

a aprendizagem da língua oral foi o processo que recebeu maior atenção e investimento, 

com vistas à educação da pessoa com surdez. Contudo, foi também o processo mais 

penoso pelo grande esforço exigido dos alunos surdos para que fizessem leitura labial. 

O objetivo da leitura labial para o surdo era de tornar a língua falada mais discernível, 

auxiliar a compreensão e promover o desempenho do surdo na aprendizagem da leitura 

e escrita alfabéticas.  

A filosofia oralista teve o seu apogeu no final do século XIX, na Itália, quando o 

Congresso de Milão determinou que a língua oral fosse a única língua permitida para a 

comunicação interpessoal dos surdos. Segundo Goldfeld (2002), a oralização perdurou 

por quase cem anos e ainda nos dias de hoje há quem pregue a filosofia oralista, 

acreditando ser a única que possibilita ao aluno surdo ser alfabetizado. Porém, a partir 

do ano de 1960, aproximadamente, vários estudos (BELLUGI; KLIMA, 1988; 

STOKOE, 1960) foram realizados, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, 

mostrando, sistematicamente, a importância da língua de sinais para o desenvolvimento 

cognitivo do surdo. 

Conforme Guarinello (2007), dentre esses estudos se destaca o artigo publicado 

pelo linguista americano William Stokoe, intitulado Sign language structure: an outline 

of the visual comunication system of the American deaf (A estrutura da língua de sinais: 

o perfil de um sistema de comunicação visual dos surdos americanos). Nesse artigo 

Stokoe demonstra que a Língua de Sinais Americana era uma língua com todas as 

características das línguas orais. 

Sob o impacto da pesquisa de Stokoe (1960), citado por Capovilla e Capovilla 

(2002), sobre a língua americana de sinais, em 1970 a filosofia educacional oralista 

estrita cedeu lugar à filosofia educacional da comunicação total, que propunha fazer uso 

de todo e qualquer meio de comunicação (quer palavras e símbolos, quer sinais naturais 

e artificiais) para permitir à criança surda adquirir linguagem. Sob a proteção da nova 

filosofia educacional, a comunicação total, diversos sistemas de sinais começaram a 
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surgir, cujo objetivo central era aumentar a visibilidade da língua falada para além da 

mera leitura labial (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2002). 

De acordo com Hansen (1990), com a adoção da filosofia da comunicação total 

e o consequente uso da língua falada sinalizada nas escolas e nos lares, as crianças 

começaram a participar das conversas com seus professores e familiares, de um modo 

que jamais aconteceu desde a adoção do oralismo estrito. O progresso tornou-se tão 

aparente que a sinalização da fala usada na comunicação total foi logo adotada como um 

método, por excelência.  

Porém, em meados de 1970, começaram a surgir problemas que denunciavam a 

descontinuidade entre a fala e o sinal, questões para as quais a comunicação total 

parecia não ter resposta. Tais problemas configuravam uma crise paradigmática e 

prenunciavam a queda da comunicação total. Embora a comunicação entre as crianças 

surdas e a comunidade ouvinte havia melhorado drasticamente com a adoção dos 

métodos da comunicação total, foi observado que as habilidades de leitura e escrita 

ainda continuavam mais limitadas do que o esperado. 

Assim, pesquisadores de um Centro de Comunicação Total, em Copenhague, 

descobriram a descontinuidade entre a fala e o sinal, ou seja, quando os professores 

sinalizavam e falavam ao mesmo tempo, costumavam omitir sinais e pistas gramaticais, 

que eram essenciais à compreensão das comunicações. Durante todo o tempo, as 

crianças não estavam obtendo uma versão visual da língua falada na sala de aula, mas 

sim uma amostra linguística incompleta e inconsistente, em que nem os sinais e nem as 

palavras faladas podiam ser compreendidos plenamente por si sós. Em consequência, 

para sobreviver comunicativamente, as crianças estavam se tornando não bilíngues, mas 

hemilíngues, que é aprender a metade de uma língua e a metade de outra. Com isso, não 

tinham acesso a qualquer uma das línguas plenamente e não conheciam os limites entre 

uma língua e outra. Isso marcou o surgimento da abordagem do bilinguismo, nos anos 

finais de 1970, que propôs essencialmente remover a fala, e concentrar-se no sinal 

(CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2002). 

No bilinguismo, o objetivo é levar o surdo a desenvolver habilidades diversas de 

comunicação, leitura, escrita e compreensão por meio de sua língua primária, a língua 

de sinais, que possui estrutura gramatical própria e sinais que são formados pela 

convenção de um idioma e a própria língua escrita, respeitando particularidades de 

comunicação das pessoas surdas. Tais habilidades incluem compreender e sinalizar 
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fluentemente em sua língua de sinais, ler e escrever fluentemente o idioma do país ou 

cultura em que ele vive (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2002).  

Quanto à educação dos surdos no Brasil, segundo Guarinello (2007), em 1857, 

graças aos esforços de Ernest Huet, um professor surdo francês, foi inaugurado no Rio 

de Janeiro, juntamente com Dom Pedro II, o primeiro Instituto Nacional de Surdos-

Mudos, atual Instituto Nacional de Surdos (INES). Huet, ao ensinar no instituto, 

também utilizava a língua de sinais e oferecia aos surdos um programa educacional. 

Contudo, sabe-se que também no Brasil, em 1911, seguindo a tendência mundial, o 

INES estabeleceu que o método oral fosse adotado e em 1957 a língua de sinais foi 

oficialmente proibida em sala de aula. Mas, apesar das proibições, a língua de sinais 

sempre foi utilizada às escondidas pelos alunos. 

No final da década de 1970, a comunicação total também foi utilizada no Brasil. 

Porém, essa filosofia educacional foi muito criticada em função do não 

desenvolvimento de uma língua, considerada de suma importância para o crescimento 

cognitivo do sujeito. Goldfeld (2002) afirma que um dos aspectos negativos da 

comunicação total deve-se ao fato de criar recursos artificiais para facilitar a educação e 

a comunicação dos surdos, propiciando o surgimento de diversos códigos, que não 

podem ser utilizados em substituição a uma língua no processo de desenvolvimento 

linguístico e cognitivo da criança surda. 

Avançando na história da educação de surdos no Brasil, a comunicação total 

também sustentou os fundamentos para a implantação do bilinguismo, que concebeu a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como língua primária (L1) para a instrução de 

crianças surdas e o ensino da Língua Portuguesa, na modalidade escrita, como segunda 

língua (L2). Para Lorensi (2006), o bilinguismo está direcionado a possibilitar ao surdo 

o desenvolvimento de suas potencialidades cognitivas e linguísticas, pois dá condições 

para que possa, por meio de sua língua, acessar a cultura, desenvolver a sua forma 

peculiar de pensar e de agir. Nesse sentido, com o bilinguismo, as realidades 

psicossocial, cultural e linguística são consideradas como balizadoras e desencadeadoras 

do processo educacional.  

O bilinguismo respeita a língua dos surdos, como também considera outros 

aspectos que influenciam diretamente na educação desses sujeitos, promovendo um 

melhor ensino-aprendizagem, no contexto educacional e social. O bilinguismo 

considera os vários aspectos para se adquirir uma segunda língua, na modalidade 
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escrita, por meio de atividades e metodologias que favorecem a aprendizagem da 

Língua Portuguesa escrita (PEREIRA, 2009). 

De acordo com Capovilla (2008), a língua de sinais proporciona ao aluno surdo 

um esforço cognitivo, tornando-se suficiente como meio principal de comunicação e 

aprendizagem. A língua falada é complexa e não pode ser transformada em simples 

gestos e transcrições visuais. A língua falada de um idioma e a língua de sinais 

correspondente têm estruturas diferentes. Quando o português falado é literalmente 

transformado em sinais, a estrutura da LIBRAS é ignorada acontecendo um processo 

considerado pidgin, ou português sinalizado, que é a utilização de uma língua com 

a  estrutura de outra. As línguas de sinais têm estrutura própria, sendo incorreto fazer os 

sinais em LIBRAS seguindo a estrutura da Língua Portuguesa. 

A principal diferença entre a comunicação total e o bilinguismo é que o surdo 
bilíngue é usuário de duas línguas não simultâneas, utilizando-se de uma ou 
outra para comunicar-se em função do seu interlocutor, enquanto a 
comunicação total é uma forma híbrida de comunicação com um mesmo 
interlocutor (MEIRELES; SPINILLO, 2004, p. 132). 

Capovilla (2008) afirma que somente a língua de sinais possibilitou aos surdos a 

consolidação de suas capacidades intelectuais e emocionais porque a educação 

inclusiva, nas diretrizes nacionais para a Educação Especial (BRASIL, 2001), prevê que 

se desenvolva nas escolas brasileiras o bilinguismo. Esse assunto será desenvolvido na 

próxima seção que apresentará questões relacionadas à educação inclusiva destinada aos 

alunos surdos. 
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2. LEGISLAÇÕES  

Há no Brasil a exigência da implantação de uma educação eficiente para todos, 

inclusive aos surdos. Para isso existem legislações que discorrem sobre a educação 

inclusiva, que respondem a acordos e princípios internacionais. A Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (UNESCO, 1948) afirma o princípio da não discriminação e 

proclama o direito de toda pessoa à Educação. Portanto, é dentro desse contexto que as 

legislações que regem a educação no Brasil foram criadas para assegurar a todos, sem 

discriminação, o direito à educação. 

A Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) em seu artigo 206, inciso I, 

estabelece a "igualdade de condições de acesso e permanência na escola" como um dos 

princípios para o ensino e aponta, como dever do Estado, a oferta do atendimento 

especial, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208). 

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) apresenta-se como outro 

documento internacional que foi relevante para incentivar e assegurar a educação 

inclusiva. É uma resolução das Nações Unidas que trata dos princípios, política e prática 

em Educação Especial e determina que toda criança deve ter acesso à rede regular de 

ensino, independentemente de suas necessidades especiais.  Tal documento contempla 

não só a educação de surdos, mas de toda criança que tenha necessidades educacionais 

especiais, para tanto, cabe ao sistema educacional realizar a adaptação curricular. O 

trecho a seguir, retirado da referida declaração, ressalta essa ideia. 

As escolas regulares com orientação para a educação inclusiva são o meio 
mais eficaz no combate às atitudes discriminatórias, propiciando condições 
para o desenvolvimento de comunidades integradas, base da construção da 
sociedade inclusiva e obtenção de uma real educação para todos (UNESCO, 
1994). 

A respeito da convivência está previsto na Convenção da Guatemala (UNESCO, 

2001), a sustentação legal para garantir a impossibilidade de tratamento desigual com 

base na deficiência, por isso define como discriminação toda diferenciação, exclusão ou 

restrição baseada na deficiência, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício, por parte das pessoas portadoras de deficiência, de 

seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. O surgimento de todas essas 

legislações foi acontecendo após debates empreendidos no meio educacional, cabe neste 

trabalho destacar principalmente o direito das pessoas surdas, no âmbito da educação. 

A previsão de condições didáticas nas escolas inclusivas pode ser inspirada pelo 

documento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_especial
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Organização das Nações Unidas (ONU, 2007) que dispõe no Artigo 24, sobre a 

Educação das pessoas com deficiência para que recebam o apoio necessário, no âmbito 

do sistema educacional geral, para facilitar a efetiva educação com medidas 

individualizadas de apoio, adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social, compatível com a meta de inclusão plena. 

Influenciadas por essas tendências propostas internacionalmente são criados 

documentos nacionais que conduzem as ações para promoção da educação inclusiva nas 

escolas brasileiras. Diante disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996) apresenta-se em consonância com essa tendência, quando expressa que 

a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a 

formação comum, indispensável para o exercício da cidadania ao fornecer aos alunos 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. No Capítulo V, sobre a 

Educação Especial, Artigo 58, estabelece as seguintes diretrizes: 

Art.58° Entende-se por educação especial, para os efeitos dessa Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 
§1° Haverá, quando necessário, serviços especializados, na escola regular, 
para as peculiaridades da clientela da educação especial. 
§2° O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. 
§3° A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início 
na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil (BRASIL, 
1996). 

Verifica-se que a Educação Especial é uma modalidade de ensino oferecida aos 

educandos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) na rede regular de ensino. 

Sendo assim, todos os educandos com alguma deficiência poderão matricular-se em 

redes públicas ou privadas, que compreendem o ensino regular, nelas há o apoio dos 

serviços especializados em Educação Especial. O parágrafo segundo complementa que 

esses atendimentos poderão ser feitos em classes especiais ou escolas especiais, e o 

parágrafo terceiro, mediante aos outros, permite a inclusão do aluno com NEE desde a 

Educação Infantil, que compreende a idade de zero a seis anos. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(BRASIL, 2001) delineia que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos e 

compete às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de 

qualidade a todos. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (PNEE), lançada em 2008, traz subjacente a ideia de que a educação 



25 
 

inclusiva, fundamentada na concepção de direitos humanos, é, além de cultural, social e 

pedagógica, uma ação política, promotora de uma educação de qualidade para todos os 

alunos. 

Segundo Salles (2004), a proposta da educação inclusiva está em acolher e dar 

condições para que a pessoa com deficiência exerça seus direitos, no que tange ao 

cumprimento da inclusão escolar, isto se refere também a todos os indivíduos, sem 

distinção de cor, raça, etnia ou religião.  

Na mesma perspectiva inclusiva encontra-se o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 (BRASIL, 1990), que estabelece como dever do 

Estado, da família e da sociedade a garantia do direito de crianças e adolescentes à 

liberdade, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à proteção do trabalho. Além disso, 

prevê a proteção contra qualquer forma de exploração, discriminação, violência e 

opressão. Sendo assim, descreve em seu quarto Capítulo sobre a educação: 

Art.54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
III- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino;  
IV- atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 
idade (BRASIL, 1990). 

 
Destaca-se que os incisos III e IV apresentam-se proposições importantes, como 

o dever do Estado em oferecer Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos 

alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) na rede regular de ensino. Esse 

atendimento pode ser iniciado ainda na Educação Infantil, o que permite a inclusão de 

crianças com deficiência desde a mais tenra idade. 

O AEE complementa a formação do aluno com o propósito de autonomia e 

independência na escola e fora dela e é organizado para suprir as necessidades de acesso 

ao conhecimento e a participação dos alunos com deficiência, que são público alvo da 

Educação Especial nas escolas comuns, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de 

ensino, embora participar do AEE seja uma decisão do aluno e/ou de seus 

pais/responsáveis. A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos 

os níveis, etapas e modalidades da educação básica e superior. Por meio da Educação 

Especial, garante-se o Atendimento Educacional Especializado e os recursos próprios 

para o ensino desses alunos, bem como a orientação quanto à utilização desses recursos 

nas turmas comuns do ensino regular (BRASIL, 2008).  
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Em BRASIL (1999), no decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, 

que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, reforçou que “a pessoa com deficiência tem direito à educação pública e 

gratuita preferencialmente na rede regular de ensino e, ainda, à educação adaptada as 

suas necessidades educacionais especiais”. Diante da legislação, concebe-se que o 

convívio e o aprendizado com a diversidade de pessoas proporcionam benefícios 

pessoais e crescimento intelectual ao aluno, tanto no âmbito educacional como social. A 

inclusão escolar, segundo suas leis próprias, está ligada à responsabilidade 

governamental, bem como à reestruturação da instituição que deve receber o indivíduo 

com deficiência ou com necessidades especiais, tornando-se apta a dar resposta às 

necessidades extremas de todos os alunos. 

A Lei de LIBRAS de 24 de abril de 2002 (Lei Federal nº 10.436) reconheceu 

como língua a LIBRAS, bem como determinou que fosse a segunda língua oficial do 

país, reconhecida como meio legal de comunicação e expressão dos surdos brasileiros. 

Três anos mais tarde, em 2005, a Lei de LIBRAS foi regulamentada pelo Decreto nº 

5.626 (BRASIL, 2005), que prevê grande avanço na educação de surdos, porque 

assegura a melhor forma de aprendizagem para as crianças surdas. 

De acordo com o Decreto 5.626/2005, a LIBRAS é definida como: 

 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 
de pessoas surdas do Brasil, não substituindo em momento algum a língua 
portuguesa escrita e garantindo o seu uso e difusão por parte do poder 
público em geral e das empresas concessionárias de serviços públicos, dando 
outras providências (BRASIL, 2002) 

 

O acesso à LIBRAS desde a Educação Infantil, além de orientar os profissionais 

da educação para atenderem esse público, apresenta a Língua Portuguesa escrita como 

L2. O Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei de LIBRAS, assegura que: 

Art. 14.  As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, 
às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos 
processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares 
desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a 
educação infantil até a superior. 
§ 1º Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso 
previsto no caput, as instituições federais de ensino devem: 
II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da LIBRAS 
e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos 
(BRASIL, 2005). 

Segundo Albres (2012), a partir dessa legislação o ensino da  LIBRAS e a 

educação da pessoa surda passam a ser notadas na educação, com aumento da demanda 
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de  cursos, de profissionais interessados e de material didático específico.  A 

preocupação com a formação e a certificação dos profissionais que atuam no ensino 

dessa língua torna-se programa de governo. 

Além disso, há também no Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que 

regulamenta a Lei de LIBRAS nº 10.436, especificações das atribuições e 

responsabilidades por parte dos diversos órgãos em relação ao uso e difusão da 

LIBRAS, formação profissional, tanto do professor e instrutor de LIBRAS quanto do 

intérprete de LIBRAS, da inclusão desta como disciplina curricular, da garantia do 

direito à educação da pessoa surda e diversos outros aspectos relevantes. É preciso 

considerar que “a pessoa surda é 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” (BRASIL, 2005). 

As legislações constituem uma oportunidade de evidenciar que, nos princípios 

da educação inclusiva estão os direitos garantidos a todas as pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Em Minas Gerais, por meio da Lei Estadual nº 10.379 de 10 de 

janeiro de 1991, a língua gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é 

reconhecida oficialmente como meio de comunicação objetiva e de uso corrente.  

Art. 3º. Fica incluída no currículo da rede pública estadual de ensino 
estendendo-se aos cursos de magistério, formação superior nas áreas das 
ciências humanas, médicas e educacionais, e às instituições que atendem ao 
aluno portador de deficiência auditiva, a Língua Brasileira de Sinais (MINAS 
GERAIS, 1991). 

 
Outra legislação mineira, nº 14.367 de 19 de julho de 2002, visa à garantia da 

participação de pessoas surdas em processo seletivo, para ingresso em instituições de 

ensino superior integrantes do Sistema Estadual de Educação e dispõe em seu Artigo 1º, 

a garantia de condições de participação em processo seletivo para ingresso nos cursos 

por elas oferecidos, mediante atendimento especial ao candidato. 

Por meio dos dispositivos descritos, verificam-se os amparos legais que a escola 

regular recebeu para alunos com necessidades educacionais, inclusive os surdos. A 

legislação brasileira reconhece a importância da língua de sinais na educação desses 

sujeitos e com isso, abre portas para o desenvolvimento global dos alunos, garantindo a 

igualdade de direitos a uma educação de qualidade para todos. Alunos com ou sem 

deficiência precisam ser atendidos nas suas especificidades, para que possam participar 

ativamente do ensino comum. 
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Apesar das garantias da legislação, o movimento de inclusão está apenas no 

início, pois existem inúmeras barreiras que, ao longo desse processo, deverão ser 

modificadas ou substituídas. Para que isso aconteça, dependerão da efetivação das 

políticas públicas para a garantia do direito de cada um, derrubando desde as barreiras 

arquitetônicas até as barreiras do preconceito, o qual é demonstrado por atitudes que 

certamente serão, ainda por um longo período de tempo, o maior obstáculo na luta pela 

igualdade e inclusão (BARBOSA, 2007). 

A seção a seguir apresenta a Língua Brasileira de Sinais e verifica que a 

LIBRAS deve ser considerada para assegurar um melhor desempenho em todos os 

níveis de aprendizagem, auxiliando na leitura e escrita alfabéticas. A presença da língua 

de sinais é de fundamental importância para um educador que deseja trabalhar com o 

ensino da Língua Portuguesa para surdos. 
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3. A LÍNGUA DE SINAIS NA EDUCAÇÃO DOS SURDOS  

Uma das etapas de escolarização mais importante no percurso escolar das 

crianças é a alfabetização. A alfabetização apresenta como um processo pelo qual o 

estudante inicia uma fase de aprendizagens e novos caminhos, entrando efetivamente no 

mundo das letras. Porém, é uma etapa complexa na qual as crianças surdas costumam 

sentir muitas dificuldades.  

Geralmente, os problemas encontrados no ensino começam na alfabetização. A 

proposta de inclusão em escolas regulares mostra-se ainda mais difícil, quando se trata 

da alfabetização de crianças surdas, pois elas encontram barreiras de comunicação que 

dificultam as práticas de ensino-aprendizagem. A primeira dificuldade geralmente está 

no desconhecimento da LIBRAS por parte da sociedade. 

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) surgiu no Brasil precisamente no Rio 

de Janeiro. O primeiro órgão no Brasil a desenvolver trabalhos com surdos, em 1857, 

foi o Instituto dos Surdos-Mudos do Rio de Janeiro, atual Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES). Nele iniciou-se a realização de vários trabalhos, dando 

origem à divulgação da LIBRAS por todo o país (MENEZES, 2006). 

Atualmente, o ensino dos surdos é marcado pelo bilinguismo, ou seja, a LIBRAS 

é considerada como a primeira língua (L1) e a Língua Portuguesa como segunda (L2), 

sendo que a educação de crianças surdas está condicionada à escola inclusiva, e 

consequentemente a língua de sinais se insere no currículo acadêmico, com intérpretes 

de LIBRAS qualificados e a capacitação do professor atuante no ensino de surdos. A 

educação inclusiva prevê que o aluno surdo esteja na escola regular, para tanto deve 

garantir que a língua de sinais tenha caráter fundamental na construção do 

conhecimento pelo aluno surdo, tornando-o um sujeito atuante em todas as suas ações 

(QUADROS, 1997).  

Guarinello (2007) verifica que a proposta bilíngue nasceu baseada nas 

reivindicações dos próprios surdos pelo direito a sua língua e por ser a forma mais 

adequada ao ensino de crianças surdas. O bilinguismo sugere, ainda, propostas de 

atividades e metodologias apropriadas ao aluno com surdez, como o uso de ilustrações 

nos textos, fazendo com que a leitura se torne mais produtiva, além de agradável, pois 

desta forma o aluno surdo pode visualizar não só o texto, mas também as figuras que 

representarão o que todas aquelas palavras querem dizer, facilitando o entendimento do 

assunto, mediado pela língua de sinais. 
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Segundo Soares (2000), a língua de sinais é uma língua autêntica, com uma 

estrutura gramatical própria e com possibilidades de expressão em qualquer nível de 

abstração. Por ser tão completa quanto uma língua oral, a LIBRAS é adequada para ser 

utilizada no processo de ensino e aprendizagem, ajudando no desenvolvimento, na 

comunicação e na educação dos alunos marcados pela falta da audição. 

De acordo com Quadros e Schmiedt (2006), o desconhecimento da língua de 

sinais pela maioria dos professores ainda é marcante, o que dificulta a aprendizagem das 

crianças surdas. A LIBRAS é de suma importância para a alfabetização desses sujeitos, 

fazendo com que eles tenham acesso a um ensino-aprendizagem eficiente e pautado em 

sua língua, direito garantido pelo Decreto nº 5626/05.  

Ao tratar da eficácia da língua de sinais para a criança surda, no aprendizado da 

Língua Portuguesa, que é segunda língua para o indivíduo surdo (L2), Fernandes (2006) 

afirma que sem a mediação da LIBRAS os alunos não podem compreender as relações 

textuais na segunda língua, já que necessitam perceber o que é igual e o que é diferente 

entre sua primeira língua e a língua que estão aprendendo. De acordo com Botelho 

(2005), a língua de sinais é fundamental para o surdo, já que lhe possibilita condições de 

pensar sem que necessite de fragmentos de uma língua oral. Se a língua de sinais for 

aprendia precocemente, o indivíduo surdo produzirá um melhor desempenho em todas 

as áreas acadêmicas, quando comparado a estudantes que não tiveram a língua de sinais 

em seus primeiros anos de vida. 

Diante dessas afirmativas, verifica-se que é preferível que a criança surda 

adquira a LIBRAS antes de iniciar o processo de alfabetização, para que ela possa 

identificar as diferenças entre a sua língua e a Língua Portuguesa escrita, e comece a 

estabelecer formas de compreensão por meio de estratégias criadas pelos próprios 

professores, na tentativa de fazer com que a criança surda reconheça tais diferenças. 

Contudo, observa-se nas crianças surdas e na realidade escolar que a aprendizagem da 

LIBRAS nas famílias brasileiras não é comum.  

Skliar (1999) verificou que somente 5% das crianças surdas são filhas de pais 

surdos e possuem acesso natural ao bilinguismo pelo contato com a língua de sinais, 

efetuado por meio das interações comunicativas com os pais surdos e inserido numa 

comunidade majoritariamente ouvinte. A maioria das crianças surdas, por volta de 95%, 

não tem a mesma possibilidade por não serem filhas de surdos, elas crescem e se 

desenvolvem dentro de uma família ouvinte, que geralmente desconhece ou rejeita a 

língua de sinais. 
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Segundo Skliar (1999), os dados comparativos entre filhos surdos de pais surdos 

e filhos surdos de pais ouvintes sugerem a necessidade de se prever e organizar creches 

ou instituições escolares com as demais pessoas surdas, cumprindo a tarefa específica 

de oferecer à criança surda um ambiente apropriado para o estabelecimento dos 

formatos de interação comunicativos e o consequente desenvolvimento cognitivo e 

linguístico pleno, antes mesmo da alfabetização, que ocorrerá por volta dos seis anos de 

idade. A visão da escola inclusiva corrobora com Skliar (1999) ao levar em conta que 

todas as instituições que atendem crianças com surdez, desde a mais tenra idade, devem 

proporcionar o ensino da LIBRAS, uma vez que as famílias não têm atendido essa 

necessidade de desenvolvimento da criança surda. 

Quando não acontece a exposição da LIBRAS à criança surda no ambiente 

familiar, a melhor possibilidade de acesso a língua de sinais será nas instituições 

educacionais em qualquer idade e momento do processo de escolarização. Fernandes 

(2006) descreve que na educação de surdos o acesso à LIBRAS deve acontecer desde a 

Educação Infantil, porque assegura a melhor forma de aprendizagem para os surdos, 

além de orientar os profissionais da educação para atenderem a este público, garantindo 

a Língua Portuguesa escrita como L2. 

Uma das implicações da surdez na aprendizagem da escrita alfabética é a 

dificuldade da criança estabelecer a relação grafema/fonema de forma natural como a 

criança ouvinte. Com isso, novos procedimentos e estratégias didáticas precisam ser 

adotados na alfabetização dessas crianças, principalmente a partir do envolvimento da 

LIBRAS para compreensão da Língua Portuguesa escrita e seus usos. Outras estratégias 

são citadas por Pereira (2009) como, por exemplo, o uso de figuras com as palavras 

escritas, já que o surdo é um sujeito visual, o auxílio de figuras facilita sua 

aprendizagem. Assim como a utilização de vídeos, objetos, entre outros. 

Quadros e Schmiedt (2006) afirmam que é por meio da LIBRAS que as crianças 

surdas discutem e pensam sobre o mundo, estabelecem relações e organizam o 

pensamento. Ou seja, a aquisição da língua ajuda na interação entre os pares e é por 

meio dela que o sujeito passa a refletir sobre o mundo. Quando a criança surda está 

inserida na sua língua materna (LIBRAS) percebe que tudo a sua volta tem sentido e os 

acontecimentos começam a mostrar significados para ela. De maneira oposta, se não 

possui contato com a língua de sinais, o diálogo entre surdos e ouvintes pode ficar 

comprometido porque ambos acreditam ser compreendidos, porém não estão. “Muitas 

vezes, não há entendimento nem mesmo numa comunicação entre pessoas surdas, 
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porque nem todos têm uma boa oralidade e sem a LIBRAS há uma barreira de 

comunicação e entendimento” (FERNANDES, 2006). Capovilla (2008) enfatiza que a 

língua de sinais é um instrumento educativo que deve ser valorizado no ensino de 

surdos e muito útil para os educadores, pois ajuda a criança surda a quebrar o bloqueio 

de comunicação que a separa do mundo. 

A respeito da aquisição da língua escrita, Sánchez (2002) acredita que o 

indivíduo surdo passa por processos diferenciados ao do ouvinte para aprender, pelo 

fato de os processos ocorrerem com base na língua de sinais. Segundo o autor, o aluno 

surdo, usuário da LIBRAS, utiliza aspectos funcionais, lexicais e gramaticais 

provenientes da LIBRAS para compreensão das palavras e da organização textual. 

Fernandes (2006) enfatiza que nenhum desses aspectos será conhecido pelo sujeito 

surdo se uma língua de sinais não constituir a base linguística do processo de 

aprendizagem. Sem a mediação da LIBRAS, os alunos não poderão compreender as 

relações textuais na segunda língua, já que necessitam perceber o que é igual e o que é 

diferente entre sua primeira língua e a língua que estão aprendendo. A preocupação com 

o domínio da primeira língua, a de sinais, pelo surdo, sugere que se torna inviável a 

criança ser alfabetizada em uma segunda língua, sem ter domínio de uma primeira 

(GUARINELLO, 2007).  

A aquisição da Língua Portuguesa escrita pela criança surda pode, segundo a 

pesquisa de Capovilla (2008), ser para a criança surda um recurso para conhecer a 

estrutura linguística do Português falado. Pois, ainda que exposta intensivamente a 

interações por meio da língua oral, a criança surda pouco ou nenhuma apropriação fará 

dessa língua majoritária, porque está numa modalidade incompatível. Entretanto, 

quando essa mesma língua é apresentada em uma modalidade escrita, torna-se acessível 

às possibilidades visuais do surdo, favorecendo sua apropriação. 

Verifica-se até aqui a necessidade da LIBRAS e do contexto bilíngue. Esse 

contexto solicita a presença de professores bilíngues, contudo, na falta deles, segundo 

Pires (2014), é a presença do intérprete de LIBRAS no ambiente escolar que garante o 

direito legal dos surdos de aprenderem por meio da língua de sinais na escola. Skliar 

(1999) verifica que a LIBRAS constitui o elemento identificatório dos surdos, e o fato 

de a língua de sinais ser usada na comunidade surda significa que eles compartilham e 

conhecem as normas de uso da mesma língua. Dessa forma, os surdos são capazes de 

interagir em um processo comunicativo eficaz, pois já desenvolvem as competências 

linguísticas, comunicativas e cognitivas, por meio do uso da língua de sinais, a língua 
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própria dos surdos. O próximo tópico apresenta a fundamental importância da Língua 

Portuguesa para surdos e como esse ensino acontece. 

 

3.1 AQUISIÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA (L2) POR ESTUDANTES 

SURDOS 

A literatura não aponta um método para o ensino da Língua Portuguesa escrita 

(L2) ou para a alfabetização das crianças surdas na educação inclusiva. As pesquisas 

apontam algumas recomendações de como os alunos surdos operam para a aquisição da 

leitura e da escrita dessa segunda língua. As informações existentes provêm de 

pesquisas que objetivaram verificar a aprendizagem de alunos com surdez 

(CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2004; FERNANDES, 2004; GÓES, 2002) e denotam 

algumas considerações pontuais, como a necessidade constante de apresentação de 

recursos visuais entre outras peculiaridades (BOTELHO, 2005; BRITO, 1995; LINS, 

2012). 

Segundo Quadros e Karnopp (2004), as crianças surdas estabelecem visualmente 

as relações de significação com a escrita.  O surdo, por ter uma língua espaço-visual, 

busca nela o sentido que o levará a entender a escrita em Língua Portuguesa, por isto é 

preciso que o aluno surdo tenha acesso à língua de sinais como primeira língua (L1), e 

aprenda a Língua Portuguesa como segunda língua (L2). 

Fernandes (2006) explica que a unidade mínima da palavra (fonema) não faz 

sentido para o indivíduo surdo.  O ouvinte, por exemplo, associa o som do fonema /s/ 

com a escrita da palavra “sapo”, devido ao som inicial da palavra escrita. Contudo, para 

o surdo a escrita da palavra “sapo” nada tem a ver com a configuração de mão (forma 

da mão em LIBRAS) utilizada na composição desse sinal. Esse é um exemplo de como 

o aprendizado da Língua Portuguesa escrita pode se tornar difícil para o sujeito surdo, 

uma vez que as pistas fonológicas, utilizadas pelo aprendiz ouvinte ao escrever, não 

servem para o aluno surdo. 

Pereira (2009) verificou que uma atividade escrita deve ser trabalhada com o 

aluno surdo por meio de gravuras ou ilustrações e pelo sinal correspondente em 

LIBRAS para possibilitar ao aluno surdo a conciliação do sinal em LIBRAS e a 

correspondência escrita em Língua Portuguesa. A autora destaca ainda que os sinais da 

LIBRAS devem ser bem explorados até por meio de jogos, para proporcionar  ao aluno 
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surdo, que ainda não domina a LIBRAS, a absorção da Língua de Sinais e da Língua 

Portuguesa com mais facilidade. 

Toda atividade deve contemplar a apresentação da língua de sinais até que o 

indivíduo tenha dominado a escrita de L2, ou seja, em cada novo conteúdo que se 

aprende durante toda a escolarização. Uma das primeiras aquisições, dessa maneira, será 

compreender que todos os sinais em LIBRAS (palavras, frases e expressões) são 

possíveis de ser registrados em Língua Portuguesa. 

Capovilla e Capovilla (2004) concordam que é a partir do uso de materiais 

didáticos em Língua Portuguesa, aliados ao recurso da LIBRAS, que o alunado surdo 

será capaz de adquirir o conhecimento de mundo e o desenvolvimento de um amplo 

léxico semântico, amparado nos sinais da LIBRAS. Por meio da língua de sinais o surdo 

é capaz de adquirir as competências essenciais na Língua Portuguesa, como leitura e 

escrita alfabéticas, para compreender e produzir textos, leitura orofacial para 

compreender a fala e assim, integrar-se no mundo dos ouvintes. 

A respeito da apresentação de recursos visuais, Fernandes (2004) argumenta que 

algumas ações de quem ensina pode favorecer a compreensão do aluno surdo sobre os 

materiais escritos, como por exemplo, a contextualização do texto em referências 

visuais que possibilitem aos alunos surdos uma compreensão prévia do tema a ser 

trabalhado; a associação entre linguagem verbal e não verbal para a constituição dos 

significados da escrita; a exposição do conhecimento prévio das informações do texto 

sobre expressões desconhecidas e a verificação da apropriação de conhecimentos 

sistemáticos da Língua Portuguesa. 

O aluno surdo aprende melhor a versão escrita da Língua Portuguesa se 

submetido a um processo formal de aprendizagem, com metodologias específicas, ou 

seja, respeitando as características próprias do surdo, principalmente o uso da língua de 

sinais, a apresentação de ilustrações contextualizadas junto aos textos e a presença de 

professores especializados para este fim. Isso se justifica porque o uso da oralidade 

como apoio não é suficiente para o aprendizado da Língua Portuguesa (L2) escrita pelo 

aluno surdo. Uma metodologia específica entende que o impedimento auditivo não 

afasta o aluno surdo das possibilidades de conhecimento, mas demonstra que o ensino 

deve basear-se mais em experiências visuais do que em experiências auditivas. Se há 

pouca ou nenhuma audição, a visão por sua vez será o sentido mais importante para a 

aprendizagem da L2 pelo surdo. (QUADROS, 1997; FERNANDES 2004).   
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Pires (2014) concorda que a aquisição de Língua Portuguesa pelos surdos se dá 

pela exploração de recursos visuoespaciais, acrescentando que pessoas com surdez 

podem desenvolver uma memória visual bastante aguçada. Nesse sentido, não se pode 

impedi-los de se comunicar por vias visuais, preferencialmente, ou outras vias, 

utilizadas convencionalmente, pois negar ao surdo este direito é negar-lhe o direito de 

aprender e de se desenvolver. 

Frente a essa realidade, torna-se necessário o desenvolvimento de metodologias 

de ensino que viabilizem a implantação de práticas inclusivas bilíngues. Quadros e 

Schmiedt (2006) descrevem que, já que o surdo aprende o mundo de maneira visual, é 

na exploração de recursos que passam pelo sentido da visão que consolida o 

aprendizado em todos os estágios da vida escolar do surdo. Dessa forma, o ensino de 

crianças surdas pode acontecer por meio da narração de fábulas e outras histórias 

infantis. É interessante entender o quanto o entendimento das crianças aumenta se o 

educador utilizar textos pertencentes à cultura dos surdos e edições de livros bilíngues 

(LIBRAS/Língua Portuguesa), cujas narrativas configuram-se com as mãos, sendo 

complementadas por expressões faciais e corporais. 

Outros exemplos práticos de atividades, apresentados pelas mesmas autoras, 

podem ser feitos em sala de aula para apoio no ensino de surdos, como caixas com 

figuras diversas, contendo os respectivos nomes, que é um método usado para 

apresentar palavras novas, relacionar sinais feitos pelas crianças às imagens e palavras 

correspondentes; caixa de gravuras, usada para guardar gravuras visualmente atrativas e 

ricas em informações, com o intuito de desenvolver a criatividade, explorar o 

pensamento e estimular a produção escrita; caixa de verbos, útil no trabalho de 

produção textual, já que auxilia a criança a expressar com clareza o seu pensamento na 

escrita, pode ser usada em mímicas, competições e inspiração para textos; caixa com 

histórias em sequência, que abriga contos em sequência de cenas, podendo ser utilizada 

para montar minilivros, frases e textos. O diário coletivo é um recurso para incentivar as 

crianças a expressarem suas reflexões, além de estimular a produção escrita; o mural 

LIBRAS/Português, produzido para expor fichas que serão trocadas ao longo do ano, 

tem como objetivo ajudar a fixar palavras ou expressões em português. 

De acordo com um contexto inclusivo, essas atividades não interferem na 

aprendizagem se trabalhas também por ouvintes. Verifica-se que os alunos ouvintes não 

ficam em desvantagem em uma sala regular mista, com alunos surdos e ouvintes, com 

metodologias de ensino que favoreçam o ensino dos alunos surdos. Pelo contrário, os 
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ouvintes podem se beneficiar também de algumas metodologias adequadas ao ensino de 

surdos (PEREIRA, 2009). 

Quadros e Schmiedt (2006) atentam para que, mesmo com todos os materiais de 

apoio disponíveis, algumas expressões incorporadas ao português falado, como os 

ditados populares, não encontram tradução na língua de sinais, porque fogem do 

entendimento concreto, assim como a conjugação de diferentes tipos verbais costuma 

provocar dúvidas. Nesses casos, a recomendação é adaptar o conteúdo, “textos extensos 

ensinados nas aulas de literatura são complicados para os surdos compreenderem” 

(QUADROS, 2006). Pode ser feito, para adaptação, um resumo do texto, usando uma 

linguagem mais simples e depois introduzir palavras mais complexas, explicando seus 

significados. 

Fernandes (2006) destaca um método interessante para que o aluno surdo 

conheça mais a Língua Portuguesa utilizando a LIBRAS, em que o professor, ao aplicar 

um texto em sala de aula, e após a leitura dos alunos, realiza uma discussão sobre o 

tema em pauta, enquanto os termos mencionados são interpretados em sinais para o 

aluno surdo, o professor pode escrever no quadro as palavras em português. O objetivo 

é que os alunos conheçam a grafia das palavras que foram introduzidas por eles, 

podendo, dessa forma, ampliar seus conhecimentos ortográficos e lexicais. Por 

exemplo, a leitura de um texto abordando o meio ambiente: os alunos surdos podem 

sinalizar que as pessoas devem cuidar do meio em que vivem, não cortar árvores e não 

incendiar matas e florestas. Recomenda-se que, ao avaliar se as palavras foram 

aprendidas, elas não estejam soltas, mas inseridas em um contexto no qual possam obter 

um significado. 

Outra forma de tornar os textos dos surdos eficientes é a utilização de um diário 

em sala de aula (FERNANDES, 2006). Assim, ao escreverem sobre o trabalho realizado 

todos os dias, os alunos, mantêm seu contato com a linguagem escrita constantemente. 

Partindo desse pressuposto, notou-se que, quando o aluno detalha suas experiências e 

acontecimentos do cotidiano, a linguagem flui com maior facilidade, e que, 

principalmente, há uma notável mudança de postura diante da linguagem escrita, 

permitindo que esses estudantes dominem alguns aspectos formais das convenções que 

regulamentam o uso social da língua (FERNANDES, 2006). 

Outra recomendação da mesma autora é que no desenvolvimento da atividade 

com os diários, é essencial que o professor esteja em constante contato com o que for 

produzido por seus alunos, que ele faça as adequações dos elementos coesivos e auxilie 
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no enriquecimento lexical. Para isso, as correções devem ser relidas pelos alunos surdos 

e justificadas pelo professor. Já no processo de adequação, deve ser feito o 

acompanhamento do aluno no próprio texto, pois, a partir de sua natureza visual, o 

surdo perceberá nas próximas descrições os elementos que lhe faltam. 

Se nas primeiras vezes o aluno surdo utilizar aspectos da LIBRAS, o que é 

comum, deve se procurar, nas próximas atividades  de  escrita, adequar  a  linguagem 

escrita às formalidades da Língua Portuguesa. Para resultados efetivos, é imprescindível 

que haja um real comprometimento tanto do professor, que deverá corrigir 

semanalmente os diários, quanto dos alunos, que deverão escrever diariamente e 

comprometer-se a ler as correções.  É essencial, também, que seja aberto um espaço nas 

aulas para que o professor possa sentar-se com cada aluno e, juntos, possam perceber no 

diário as progressões e as falhas que ainda devem ser supridas (FERNANDES, 2006). 

Segundo Quadros e Schmiedt (2006), ler e escrever em sinais ou em português são 

processos complexos que envolvem uma série de competências e experiências de vida 

que as crianças trazem. As competências gramaticais e comunicativas das crianças são 

elementos fundamentais para o desenvolvimento da leitura e escrita. A reflexão sobre a 

língua surge a partir de experiências adquiridas pela criança com o tempo que começará 

a entender o sentido da língua dentro dos vários contextos existentes. 

Em relação especificamente à Língua Portuguesa, Pereira (2009) conclui que, por 

meio das metodologias de ensino tradicionais não é oportunizado aos surdos o acesso a 

práticas linguísticas significativas, ou seja, estratégias de natureza cognitiva, textual e 

sociointeracional. Como consequência, as respostas para o fracasso apresentado 

dificilmente são buscadas nas estratégias inadequadas destinadas ao aprendizado da 

língua, mas são geralmente justificadas como inerentes à condição de sua deficiência 

auditiva. 

Finalizando, cabe um destaque ao papel do professor que é o de facilitador, 

criando um ambiente propício de oportunidades para os alunos praticarem a segunda 

língua. É essencial que em sala de aula a explicação de conceitos e palavras em Língua 

Portuguesa seja trabalhada. O professor não apenas abre caminho para o ensino inicial, 

como também oferece um apoio contínuo para o processo de orientação e explicação 

(CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2002). 

Quanto às estratégias e estilos de aprendizagem, tais aspectos também podem 

influenciar negativa ou positivamente na aprendizagem dos alunos. O docente deve 

levar em consideração as tendências e preferências dos alunos, voltando-se para uma 
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metodologia diversificada que busque atender às necessidades dos discentes. Também 

deve reconhecer que a apropriação da escrita do português pelos surdos caracteriza-se 

como um processo contínuo (constituído por diferentes etapas), cujo ponto de partida é 

a Língua de Sinais (L1) e o ponto de chegada é a Língua Portuguesa (L2), na 

modalidade escrita (QUADROS, 1997). 

Nessa seção destacou-se como a Língua de Sinais é importante para o ensino de 

surdos, a necessidade de identificar as falhas nas abordagens de ensino destes sujeitos e 

promover progressos metodológicos para que a criança surda possa ser alfabetizada em 

Língua Portuguesa, respeitando suas características. A próxima seção trata-se de um 

levantamento de pesquisas na área da escolarização de surdos. As pesquisas mostram 

comportamentos e características de crianças surdas em processo de escolarização e 

alfabetização, além de estratégias e instrumentos em favor de uma metodologia de 

ensino eficiente.  
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4. LEVANTAMENTO DE PESQUISAS 
 
  

Um levantamento de pesquisas foi realizado em periódicos da área da educação 

e da psicologia educacional para a verificação dos estudos relacionados ao ensino e 

aprendizagem de alunos surdos e investigações que objetivaram integrar a criança surda 

na leitura e escrita alfabéticas. Foram considerados trabalhos de análises, avaliações e 

verificação da aprendizagem de alunos surdos em instituições educacionais. Diante 

dessa perspectiva descrevem-se os artigos publicados na última década. As pesquisas 

estão organizadas em ordem cronológica. 

Meirelles e Spinillo (2004) investigaram qual seria o fator que influenciaria a 

produção escrita de textos de alunos surdos. Participaram da pesquisa 40 adolescentes 

com perda auditiva profunda, alunos de 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, em 

escolas e centros de reabilitação de Recife e Fortaleza. Eles foram igualmente divididos 

em dois grupos: os usuários da LIBRAS e surdos oralizados. 

Para o desenvolvimento da pesquisa cada participante produziu uma história 

escrita a partir de uma sequência de gravuras que foi analisada quanto à qualidade da 

estrutura narrativa e quanto ao estabelecimento de cadeias coesivas. Os resultados 

mostraram que a coesão textual é um problema para os surdos, contudo, não houve 

diferenças significativas entre os grupos. As diferenças entre grupos e dificuldades 

encontradas foram interpretadas a partir do pouco contato que os surdos têm com textos 

em seu cotidiano. 

As autoras acreditam que, talvez, por usarem o português oral, os surdos 

oralizados tenham um maior contato com a linguagem dos textos do que os surdos 

usuários da LIBRAS, que se comunicam por meio de uma língua distinta daquela em 

que os textos são escritos. Com isso, indicam que um contato mais frequente com textos 

escritos pode gerar aquisições importantes relativas à textualidade. 

Bandini, Oliveira e Souza (2006) descreveram o letramento emergente, ou seja, 

o conjunto de comportamentos e conhecimentos sobre a leitura e a escrita que 

acontecem no período entre o nascimento e a fase que a criança torna-se capaz de 

escrever e ler de maneira convencional. O objetivo do estudo foi verificar o 

desenvolvimento do letramento por meio da escala de letramento emergente em 

crianças com deficiência auditiva de grau severo a profundo, usuárias de LIBRAS. A 

pesquisa foi dividida em duas avaliações com a aplicação da Escala de Letramento 

Emergente em momentos diferentes, ao longo de um ano. Fizeram parte desse estudo 
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crianças entre seis anos e meio e sete anos e três meses. Os resultados indicaram que o 

desenvolvimento de habilidades dessa população é semelhante ao de crianças ouvintes. 

Araújo e Lacerda (2008) exploraram e abordaram, dentro da abordagem 

bilíngue, as esferas simbólicas da linguagem – gesto, desenho, narrativa e escrita – 

concomitante à língua de sinais no desenvolvimento da linguagem da criança surda e na 

construção de novos conhecimentos. Os sujeitos da pesquisa foram duas crianças surdas 

bilíngues, em fase de aquisição tanto da língua de sinais, quanto da escrita da Língua 

Portuguesa, cursando o 2º ano do Ensino Fundamental. Os alunos eram do sexo 

masculino, na faixa etária de nove e 10 anos. 

A partir do referencial de análise qualitativa foram utilizados os construtos 

teóricos e metodológicos da perspectiva Histórico-cultural e de sua articulação com a 

microgenética. O foco das análises privilegiou a emergência dos processos em mudança 

na dinâmica das interações entre os sujeitos que participaram da pesquisa, considerando 

o aspecto particular e global na sua ocorrência e constituição. As atividades simbólicas 

favoreceram a ampliação da língua de sinais e os acessos iniciais à escrita, abrindo 

espaço para a consolidação de signos e para o desenvolvimento de linguagem. 

Segundo os autores, os resultados demonstraram que o uso prioritário da língua 

de sinais, associado ao trabalho com atividades simbólicas, além da consideração das 

particularidades linguísticas e das mediações semióticas, foram fundamentais para o 

desenvolvimento da linguagem da criança surda. Isso proporciona a construção de 

conhecimentos, de maneira satisfatória e adequada à sua constituição como sujeito ativo 

e participante da linguagem. 

Santos, Silva e Sousa (2008) consideram que a alfabetização de crianças surdas é 

um desafio, principalmente no que se refere à apropriação do sistema de escrita 

alfabética, cuja metodologia de ensino geralmente é centrada no som das letras ou 

fonemas. A pesquisa teve como objetivo geral investigar a relação entre a língua de 

sinais e a apropriação do sistema de escrita em crianças surdas em processo de 

alfabetização. Tratou-se de uma investigação de cunho qualitativo, cuja metodologia 

empregou duas filmagens em vídeo com três crianças surdas, durante atividades de 

leitura e escrita. Elas estavam matriculadas no ciclo de alfabetização de uma escola 

pública estadual da cidade de Recife. 

Os resultados mostraram que as crianças surdas fazem uso do alfabeto manual 

em situação de leitura e escrita da Língua Portuguesa. A língua de sinais foi utilizada a 

todo o momento na mediação da realização de atividades de leitura e escrita, 
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comprovando o papel mediador desta língua na apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética e seu registro, levando a crer que o domínio da língua de sinais auxilia no 

processo dessa apropriação. Observou-se que os sujeitos criavam uma imagem da 

palavra escrita partindo do sinal já conhecido da LIBRAS, com isto foi possível 

verificar que as crianças utilizaram o alfabeto manual, os sinais da LIBRAS e a 

expressão não-manual para realizar as atividades propostas. Concluiu-se que a língua de 

sinais é suporte mental do surdo quando as crianças se comunicavam, recebiam 

conceitos e ideias, pelos sinais. 

Almeida e Barbosa (2010) analisaram como a escrita de surdos bilíngues se 

apresenta em textos escritos em Língua Portuguesa, como segunda língua (L2). As 

autoras têm como base que a linguagem comunicativa é fundamental no processo de 

construção de conhecimentos desses sujeitos segundo a abordagem interacionista, que 

percebe o sujeito se constituindo nas relações sociais mediadas pela linguagem oral, 

escrita ou LIBRAS. 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública da rede municipal de Sergipe. 

Os participantes foram 16 surdos e oito ouvintes. A coleta de dados aconteceu por meio 

da aplicação de questionários desenvolvidos pelas professoras, objetivando a produção 

de texto, recolhidos pela professora de Português e em seguida destinados à análise das 

pesquisadoras. As pesquisadoras concluíram que a escrita de surdos não segue as 

mesmas construções dos ouvintes, o que não significa que a escrita destes sujeitos não 

apresente elementos de coesão, mas que se deve considerar que os elementos são 

diferentes daqueles dos ouvintes. 

Pereira e Almeida-Verdu (2012) buscaram caracterizar o desempenho do ler e do 

escrever em quatro alunos surdos, usuários da LIBRAS em fase de alfabetização. Todos 

os participantes eram matriculados em classe especial para surdos da rede estadual de 

ensino, em que a comunicação com a professora se dava pela LIBRAS, e recebiam 

ensino sistemático de Língua Portuguesa escrita. A avaliação ocorreu por meio de 

atividades em que os alunos tinham que selecionar as palavras escritas acompanhadas 

de sinalização, que é um procedimento de ensino e de avaliação usualmente adotado 

para crianças ouvintes. 

Os resultados replicaram dados observados com crianças ouvintes: satisfatório 

para as relações de cópia e discriminação de identidade entre figuras e estímulos 

gráficos; dificuldades nas relações de leitura e ditado. Os dados evidenciaram que 

aprendizes surdos requerem mais adequações em relação à comunicação do que em 
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procedimentos de ensino porque a comunicação é essencial para o desenvolvimento 

cognitivo do surdo e não só para a aprendizagem envolvida em alfabetização, além 

disso, os alunos com surdez são alvos de maior investimento para a programação de 

condições de ensino do ler e do escrever.  

Pedroso (2012) investigou sobre a necessidade de propiciar o uso de 

procedimentos instrucionais adequados ao surdo, currículo bilíngue e bicultural, 

formação adequada  de professores, intérprete educacional, presença de 

educadores surdos sinalizadores, interlocução entre surdos  e ouvintes e reorganização 

da escola em todas as suas dimensões. O estudo teve como objetivo analisar as 

condições de ensino de um aluno surdo inserido no Ensino Médio de uma escola 

pública estadual, com a presença de um professor fluente em LIBRAS atuando como 

intérprete. O procedimento era registros em caderno de campo sobre as atividades 

propostas na sala de aula e os relacionamentos do aluno surdo com professores e 

colegas ouvintes, durante três semestres letivos nas aulas de Língua Portuguesa, 

Matemática, Química, Física, Biologia e História. 

A pesquisa constatou que a escola não mudou com a presença do aluno surdo e 

que o professor fluente em LIBRAS, atuando como intérprete, assume, na sala de aula, a 

função de professor. Além disso, verificou-se que as ações por ele desenvolvidas 

possibilitaram a aprendizagem e participação do aluno surdo no processo de ensino-

aprendizagem. Com base nos dados obtidos concluiu-se sobre a urgência de 

reorganização da escola na direção da inclusão e do bilinguismo. Na perspectiva do 

bilinguismo, espera-se que o desenvolvimento cognitivo e linguístico pleno permita à 

criança usar sua língua de sinais como metalinguagem para a aquisição da leitura e 

escrita alfabéticas para a educação e integração plenas do surdo. 

Rodrigues, Abdo e Cárnio (2012) analisaram, tendo como referências de 

Habermas (1999), a influência do tipo de estímulo visual sobre a produção 

escrita de surdos sinalizadores sem queixas de alterações na escrita. Participaram 

14 surdos, de ambos os sexos, com idades entre oito e 13 anos, usuários da Língua 

Brasileira de Sinais, alunos do terceiro e quarto anos do Ensino Fundamental de uma 

escola especial para surdos. Foram avaliados por meio de produções escritas baseadas 

em dois tipos de estímulos: uma sequência de quatro figuras e uma figura de ação. Cada 

produção foi pontuada de acordo com critérios adaptados da teoria das Competências 

Comunicativa, Genérica, Enciclopédica e Linguística. 
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Os resultados mostraram que na análise da Competência Genérica não houve 

diferença entre as produções a partir da sequência ou da figura de ação. Entretanto, 

notou-se que a figura de ação propiciou mais produções de gênero narrativo, enquanto 

as figuras em sequência eliciaram mais descrições. Quanto às Competências 

Enciclopédica e Linguística, ambos os estímulos visuais proporcionaram resultados 

semelhantes nas produções escritas. Tanto na Competência Enciclopédica quanto na 

Linguística, o desempenho dos surdos foi aquém do esperado para a faixa de 

escolaridade, demonstrando conhecimento parcial sobre a Língua Portuguesa escrita. 

No entanto, observou-se que as figuras sequenciadas propiciaram organização de ideias 

e coesão global mais elaborada. 

Os pesquisadores concluíram que nenhum dos tipos de estímulo visual, seja 

figura de ação ou sequência de figuras, propiciou melhores desempenhos de produção 

escrita de surdos sinalizadores, sem queixas de alterações na escrita para a maior parte 

dos aspectos analisados. Debate-se que a produção escrita por si só, pode não expressar 

o conhecimento linguístico e enciclopédico dos surdos quando não se considera a 

influência da língua de sinais nessas produções. Enfatiza-se que o ensino da Língua 

Portuguesa escrita é fundamental para essa população, uma vez que as Competências 

Enciclopédica e Linguística podem ser resgatadas se forem consideradas as estratégias 

utilizadas pelos surdos. 

As pesquisas levantadas refletem um interesse dos pesquisadores acerca da 

aprendizagem dos alunos surdos no ensino da L2 em diferentes contextos escolares 

como a sala comum, a sala especial de escolas especiais e as salas de apoio ou de 

atendimento educacional especializado. A metodologia mais empregada das pesquisas 

levantadas foi a verificação do desempenho em diferentes situações de avaliação e 

propostas de análises. De modo geral, os resultados apontam o uso da LIBRAS como 

mediadora do processo de  aquisição da alfabetização. Contudo, não se verificou 

trabalhos com a proposta de análise de atividades oferecidas aos estudantes surdos que 

se aproximasse do presente estudo. 

A próxima seção traz informações sobre o local da pesquisa onde se realizou a 

coleta das atividades pedagógicas: a sala comum, sala de recursos multifuncionais e a 

sala de alfabetização de alunos surdos. Considera-se que é preciso buscar entender as 

diferenças individuais no processo de aprendizagem em crianças surdas ao ingressarem 

na escola, e que o contato com o português escrito deve ser constante no ambiente 

escolar, ensinado como segunda língua. 



44 
 

5. LOCAL DA PESQUISA  

5.1 SALA COMUM 

 A sala comum situa-se em uma escola pública estadual de Ensino Fundamental 

de anos iniciais que atende uma aluna surda matriculada no 2º ano. A sala possui 28 

alunos e uma professora regente que ministra todas as disciplinas. A professora é 

graduada em pedagogia e declarou que não possui nenhum curso na área da educação 

inclusiva ou voltada para o ensino de surdos. Sobre as atividades coletadas, a professora 

regente informou que utiliza para o ensino da Língua Portuguesa escrita, ao longo do 

ano, atividades impressas, como as que ela cedeu para a presente investigação e o livro 

didático de Língua Portuguesa que é recomendado pelos órgãos governamentais. 

Considera-se que o foco do ensino na sala comum é alfabetizar e letrar, ampliando as 

oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas 

(BRASIL, 2001). 

5.2. SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

A sala de recursos multifuncionais escolhida para a coleta de atividades localiza-

se em uma escola pública estadual de Ensino Fundamental de anos iniciais e atende 

cinco alunos surdos. O atendimento acontece em horário oposto ao que os alunos 

frequentam a classe comum e funciona realizando o atendimento individual em alguns 

momentos e em pequenos grupos, para alunos surdos. A sala possui materiais didáticos 

e pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos específicos para o 

atendimento dos alunos que são público alvo da Educação Especial. As atividades dos 

alunos surdos são organizadas a partir de um tema interesse, que privilegiam as 

necessidades dos alunos e com conteúdos que permitam englobar diferentes áreas. 

O atendimento da sala de recursos multifuncionais visa a contribuir para a 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em classes 

comuns, podendo estender-se a alunos de escolas próximas, nas quais não exista a sala 

de recursos multifuncionais. É um serviço de natureza pedagógica, conduzido por uma 

professora especializada, que complementa o atendimento educacional realizado nas 

salas de aulas do Ensino Regular. A professora que cedeu as atividades para análise é 

formada em pedagogia e relata que possui pós-graduação em Educação Especial, vários 

cursos de extensão na área de educação inclusiva, tais como braile, LIBRAS e 
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deficiência mental, além de receber capacitação anual, pela Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais.  

 

5.3 SALA DE ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS SURDOS  

A sala de alfabetização de alunos surdos pertence a um centro público estadual 

de apoio a pessoas com surdez e capacitação de profissionais. O centro oferece 

atendimento a pessoas surdas de diferentes idades para formação pessoal com cursos de 

alfabetização, além de capacitar professores de diferentes áreas e níveis de ensino, 

intérpretes e instrutores que atuam com alunos surdos. 

Na sala que se realizou a coleta de dados, a professora trabalha as duas línguas: a 

Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa escrita. Essa professora possui 

licenciatura plena em Letras, pós- graduação em EaD Virtual para tutoria de cursos à 

distância e cursos de extensão na área de LIBRAS e Educação Especial. 

Os alunos atendidos nesse centro de atendimento têm idades entre 08 e 21 anos e 

não precisam estar matriculados em outras escolas, pois alguns dos alunos já formaram 

o Ensino Médio e ainda não dominam a Língua Portuguesa. Os alunos da sala de 

alfabetização têm aulas que acontecem duas vezes por semana e atendem em média 5 

alunos. O horário de atendimento dos alunos surdos acontece de forma individual e em 

grupos. A criação e o funcionamento dessa sala é parte integrante das políticas 

inclusivas desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para o 

atendimento às pessoas com surdez, com o objetivo de oferecer um apoio ao 

atendimento educacional de alunos surdos. 
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6. OBJETIVOS 

6. 1 Objetivo geral 

O objetivo geral do estudo é analisar atividades de alfabetização para estudantes 

surdos elaboradas por professores.  

 

6.2 Objetivos específicos 

 Levantar, no período de um bimestre letivo, atividades usadas na alfabetização 

de estudantes surdos, organizadas por professores em sala de aula comum, sala de 

recursos multifuncionais e sala de alfabetização de alunos surdos. 

 Descrever as características das atividades oferecidas na alfabetização de alunos 

surdos nas três salas.  

 Verificar se as atividades levantadas nas salas de aula contemplam indicações 

que são previstas na literatura para o ensino de Língua Portuguesa escrita para surdos. 
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7. MÉTODO 

Este trabalho está ancorado no suporte teórico e metodológico da pesquisa 

qualitativa. A pesquisa qualitativa do tipo documental volta-se para as particularidades 

de grupos situados em contextos específicos. A análise documental constitui uma 

técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas 

por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986). Portanto, focalizou-se na coleta de atividades pedagógicas para 

alfabetização de surdos que frequentam os anos iniciais, direcionadas à aquisição da 

Língua Portuguesa (L2), na sala comum, na sala de recursos multifuncionais e na sala 

de alfabetização de alunos surdos. 

 

7.1 MATERIAL 

Os materiais utilizados foram atividades pedagógicas impressas destinadas à 

alfabetização de surdos no ensino de Língua Portuguesa. Foram coletadas nas três salas: 

1) atividades organizadas pela professora na sala comum de 2º ano, com uma aluna 

surda; 2) atividades organizadas pela professora da sala de recursos multifuncionais 

para o ensino de Língua Portuguesa para alunos surdos; 3) atividades organizadas pela 

professora da sala de alfabetização de alunos surdos, em centro de apoio a pessoas com 

surdez e capacitação de profissionais. Num total foram coletadas 54 atividades. Para 

análise foram selecionadas as dez primeiras atividades, conforme entregues pela 

professora de cada sala. Os conteúdos das atividades não foram o critério de escolha 

antes da análise final. As atividades que não foram analisadas não são alvo da presente 

investigação. 

 

7.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

As atividades foram solicitadas às professoras em três salas que atendiam alunos 

surdos conforme descritas anteriormente. A pesquisadora requisitou as atividades 

utilizadas para a aprendizagem da Língua Portuguesa escrita ou alfabetização e não 

houve nenhuma instrução diretiva, ficando a professora livre para ceder as atividades. 

As docentes entregaram as atividades para análise referentes ao 4º bimestre do ano 

letivo de 2014. 
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7.3 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

  A análise das atividades coletadas aconteceu por meio da criação de categorias 

de análise, a partir de indicações para o ensino de Língua Portuguesa escrita para 

surdos. A criação das categorias, adotadas no presente estudo, tem base e 

fundamentação teórica em estudos de Capovilla e Capovilla (2002), Capovilla e 

Raphael (2005) e Fernandes (2004; 2006). Esses estudos apontam o princípio de que a 

pessoa com surdez apropria-se do mundo e estabelece interações sociais por meio de 

uma língua não alfabética, ou seja, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, mas, tem 

que se apropriar de língua alfabética escrita (português escrito ou L2) para interação 

significativa com o meio social em que se insere. A necessidade de apropriação da 

escrita alfabética é trabalhada principalmente pela escola, que utiliza diferentes 

estratégias, que devem respeitar as características de aprendizagem próprias dos alunos 

surdos. 

 Com base nesses princípios foram identificados elementos, considerados 

adequados para composição de atividades de alfabetização, que se tornaram categorias 

de análise de atividades para alunos surdos, adotados neste estudo. Descreve-se a seguir 

como se deu a criação das categorias que foram separadas em categorias referentes a 

Língua Portuguesa (LP)  e à Língua de Sinais (LS). 

 De acordo com os estudos de Capovilla e Capovilla (2002), verifica-se que 

existem demasiados erros na escrita de alunos surdos devido ao uso do processamento 

visual para escrever as palavras e a ocorrência de paragrafias literais, que são as trocas 

de ordem das letras e a troca de letras visualmente semelhantes. Com isso, acredita-se 

que é preciso, para evitar a sistematização de tais erros, que as atividades apresentem 

uma comparação de palavras escritas, principalmente, quando as letras são visualmente 

semelhantes. A partir disso, criou-se uma categoria de análise que verifica se a atividade 

propõe esse tipo de comparação (categoria LP.1). As categorias e a fundamentação 

teórica referente a todas as categorias criadas estão organizadas e resumidas no quadro 

1.  

Com base nos estudos de Fernandes (2006), criou-se uma categoria de análise 

para verificar se as atividades de escrita e leitura são contextualizadas (categoria de 

análise LP.2). Segundo Fernandes (2006), o reconhecimento e a memorização de 

palavras isoladas não garantem compreensão dos significados, a aquisição de novos 
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conceitos e o aumento do vocabulário. Por isso, a atividade precisa apresentar as 

palavras dentro de um contexto, de preferência de um texto real e não de forma isolada.  

A utilização do processamento visual por alunos surdos, como um recurso para a 

escrita em Língua Portuguesa escrita, acontece devido à busca de acesso aos conteúdos 

e conceitos das palavras na sinalização interna. Contudo, o aluno surdo pode fazer o uso 

do processamento visual e ainda dispor de recursos visuais associados ao léxico, o que 

permite a elaboração de hipóteses sobre os sentidos da escrita, já que é prioritariamente 

pela experiência visual que os surdos constroem conhecimento (CAPOVILLA; 

CAPOVILLA, 2002; QUADROS; SCHMIEDT, 2006).  

Referente a essas informações, criou-se duas categorias de análise para as 

atividades que buscam verificar se as atividades contemplam a contextualização visual 

por meio de imagens. Essas categorias referem-se a elaboração de hipóteses sobre as 

mensagens escritas ou ainda, se apresentam recursos para promover a antecipação do 

léxico, como um glossário na atividade e a indicação de uso do dicionário, entre outros 

recursos que possibilitem a ativação de estratégias de leitura (categorias LP.3 e LP.4 do 

quadro 1).   

Segundo Fernandes (2006), a evidenciação de aspectos paratextuais, que são 

elementos da composição do texto, que situam a estrutura como a tipologia (narração, 

descrição, dissertação), o gênero (poético, publicitário, informativo, científico), o nível 

de formalidade do texto (as marcas da oralidade, repetições, reduções de palavras, 

gírias, dialetos), os sinais de pontuação (travessões, exclamações, interrogações), a 

organização em verso ou prosa, o uso de letras maiúsculas e minúsculas como recurso 

estilístico, as caixas de texto, os destaques, as notas de rodapé, os asteriscos, a cor e o 

formato das letras. Esses elementos são importantes porque oferecem suportes para a 

compreensão do texto. A criação de uma categoria (LP.5) surgiu dessas considerações e 

visa verificar se as atividades dão informações de suporte para a real compreensão da 

leitura.  

Os alunos surdos podem operar a Língua Portuguesa escrita na ausência de 

memórias acústicas, o que levaria a memorização das palavras, sem estarem 

relacionadas ao seu significado. Para correção dessa situação de aprendizagem 

deficiente, descrita por Capovilla e Capovilla (2002) e Fernandes (2006), é preciso que 

as atividades apresentem elementos que possibilitem os alunos surdos reconhecerem a 

palavra por sua forma ortográfica, ou seja, a palavra impressa que leve imediatamente a 
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ser relacionada a um conceito, sem que seja necessário recorrer à estrutura sonora, 

utilizando a rota lexical e não a rota fonológica. 

Isso acontece porque o aluno surdo não pode estabelecer relações entre a letra e 

o som, ou ainda não se utiliza da percepção das sílabas na composição das palavras. 

Essas informações da literatura foram indicativas das categorias que propõem analisar 

se as atividades contemplam a necessidade dos alunos surdos de relacionarem a palavra 

escrita (ou o texto) a um conceito, sem que seja necessário recorrer a sua estrutura 

sonora (LP.6) para uma aprendizagem eficiente. 

Nessas condições, também é sugerida uma categoria (LP.7) para a verificação 

dos textos. Para a compreensão dos textos escritos que são apresentados como 

atividades de alfabetização, eles devem articular a linguagem verbal e não verbal 

realizando associações entre ambas as linguagens, para constituição de sentidos, 

segundo Fernandes (2006).  

Em relação às categorias voltadas para a Língua de Sinais, destaca-se que a 

negociação de sentidos do surdo, passa pela mediação de uma língua de modalidade 

visual-gestual. Ainda de acordo com Capovilla e Raphael (2005), Capovilla e Capovilla 

(2006) e Fernandes (2004, 2006), a operação de sistemas de representação externa, ou 

seja, a escrita feita a partir do sistema de processamento interno, é natural a criança 

surda procurar fazer uso de sua sinalização em auxílio à leitura e escrita. Por isso, criou-

se as categorias (LS.1), que verifica na atividade a apresentação do sinal em LIBRAS e 

comparação de sinais, quando há semelhança na configuração do sinal de palavras 

distintas ou próximas e a categoria LS.2, para analisar a riqueza de sinalização da 

palavra, além da datilologia. Essas categorias preveem elementos da LIBRAS que 

possibilitem a alunos surdos o acesso à língua de sinais em iguais condições que as 

crianças ouvintes têm a língua oral, trabalhando os sinais e comparando as diferenças e 

semelhanças, além da datilologia. 

Segundo Fernandes (2006) as crianças e jovens surdos estão cercados por um 

mundo povoado de escritas inatingíveis. Para penetrar no sentido das palavras e 

incorporá-las as suas experiências cotidianas é necessário que vivenciem experiências 

de escrita e de leitura reais. Baseado nisso, criou-se uma categoria de análise de 

atividades (LS.3) que verifica se há contextualização da leitura significativa ou 

funcional, em situações que se prestem ao uso real ou próprio da cultura em geral, como 

o uso de textos reais.   
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Foi ainda necessária a criação de uma categoria (LS.4), que visa a perceber se as 

atividades levam em conta as diferenças estruturais e funcionais entre a LIBRAS e a 

Língua Portuguesa e se essas considerações são demonstradas aos alunos, por meio da 

sinalização da LIBRAS. Essa categoria considera os estudos de Fernandes (2006), 

Quadros e Schmiedt (2006), que denunciam que a criança surda tem sido colocada em 

contato com a escrita para ser alfabetizada em Língua Portuguesa seguindo os mesmos 

procedimentos e aplicando-se os mesmos materiais utilizados com as crianças ouvintes 

e falantes do Português. Uma das maiores dificuldades percebidas nessas estratégias diz 

respeito à tentativa de justapor as estruturas da LIBRAS e do português na leitura. 

Portanto é preciso demonstrar ao aluno surdo as diferenças estruturais existentes entre a 

LIBRAS e a Língua Portuguesa para uma alfabetização eficaz. 

No Quadro 1  apresenta-se uma organização resumida da fundamentação teórica, 

que embasou a criação das categorias para a análise das atividades coletas e alcance dos 

objetivos propostos na presente investigação. Nas colunas primeira e segunda estão 

descritas as características de aprendizagem dos surdos ou considerações sobre a escrita 

de alunos surdos, encontrados na literatura de acordo com os estudos de Capovilla e 

Capovilla (2002), Capovilla e Raphael (2005) e Fernandes (2004, 2006). Algumas vezes 

tais características aparecem como dificuldades, erros e incongruências na escrita 

formal de palavras, frases ou textos por surdos. As considerações foram separadas por 

aspectos da Língua Portuguesa Escrita - LP (constituída pela morfologia, semântica, 

sintaxe, fonologia) e a Língua de Sinais - LS (caracterizada por ser uma comunicação 

visuoespacial).  

A partir dessas considerações foram criadas as categorias que estão descritas na 

terceira coluna, para nortear a análise das atividades. As categorias de análise de 

atividades pressupõem elementos que auxiliariam a aprendizagem da LP pelo surdo, ou 

seja, esses elementos devem ser verificados em atividades oferecidas aos surdos em 

processo de alfabetização. 
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Quadro 1. Categorias de análise 

Línguas Considerações teóricas sobre a escrita de 

alunos surdos 

Categorias de análise 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Língua 
Portuguesa 

(LP) 

(morfologia, 
semântica, 

sintaxe, 
fonologia). 

 
 
 
 
 

  

Os erros em escrita podem ocorrer devido à 
tentativa de fazer uso do processamento 
visual, com isto, é frequente a ocorrência de 
paragrafias literais, que são as trocas de ordem 
das letras e a troca entre letras visualmente 
semelhantes. Exemplo: trocas entre b, p e d.  

LP.1. Comparação de 
escritas de palavras 
(principalmente quando as 
letras são visualmente 
semelhantes).  
  
LP.2. A apresentação da 
palavra ocorre dentro de um 
contexto e não de forma 
isolada, usando de unidades 
de significado mais amplas 
(Exemplo: ao invés de 
apresentar só o verbo abrir, 
apresenta-se a ação, abrir a 
janela, a porta, a conta).  
 
LP.3. Contextualização 
visual por meio de imagens 
ou links que estimulam a 
elaboração de hipóteses 
sobre as possíveis 
mensagens.  
 
LP.4. Antecipação do léxico, 
vocabulário para consultar, 
uso do dicionário ou 
recursos para a ativação de 
estratégias de leitura: o 
reconhecimento de 
unidades de sentido da 
língua (aspectos 
discursivos, sintáticos, 
semânticos e lexicais). 

LP.5. Há evidenciação de 
aspectos paratextuais 
(elementos da composição 
que situam o gênero e 
suporte do texto). 

LP.6. Há recursos para 
relacionar a palavra, a escrita 
ou texto a um conceito (sem 
que seja necessário recorrer 
à sua estrutura sonora). 

LP.7. Os textos articulam 

linguagem verbal e não-

verbal na constituição de 

sentidos. 

Erros de escrita pelo uso do processamento 
visual ou vocabulário de LP deficiente, 
resultando paralexias e paragrafias 
semânticas, que são as trocas de palavras ao 
nomear figuras. Exemplos: Meia/ pé; metrô/ 
trem, igreja/Jesus.  A sinalização interna 
realizada pelo aluno surdo ao escrever não é 
compatível com o processamento eficaz de 
leitura e escrita em sistemas alfabéticos 
devido à morfologia e a sintaxe Exemplo: 
troca de vocabulário entre banho/chuveiro.  

As diferenças de sintaxe entre a língua falada 
e a de sinais atingem a compreensão de leitura 
e a qualidade da escrita do surdo, que refletem 
dificuldades de processamento sintático e 
agramatismo.  

O aluno surdo não consegue estabelecer 
relações letra x som ou de percepção de 
sílabas uma vez que a palavra é percebida por 
suas propriedades visuais em LIBRAS e não 
recorre à rota fonológica. Com isso, as 
palavras serão processadas mentalmente como 
um todo, sendo reconhecidas em sua forma 
ortográfica por uma rota lexical.  

A ausência de memórias acústicas na pessoa 
com surdez insinua que as palavras são 
memorizadas sem que seja relacionada ao 
significado. 
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Língua de 
Sinais (LS) 

(LIBRAS: 
processo 

visuoespacial) 

Sujeitos surdos estabelecem com a escrita uma 
relação de natureza essencialmente visual, 
cuja negociação de sentidos passa pela 
mediação de uma língua de modalidade 
visual-espacial.  

 
LS.1. Apresentação do sinal 
em LIBRAS e comparação 
de sinais, quando há 
semelhança na configuração 
do sinal de palavras distintas 
ou próximas.  
 
LS.2. Riqueza de sinalização 
da palavra, além da 
datilologia. 
 
LS.3. Supõe a 
contextualização da leitura 
significativa ou funcional (se 
prestam ao uso real ou 
cultura surda). 
 
LS.4. Leva a perceber as 
diferenças estruturais e 
funcionais entre a LIBRAS e 
a Língua Portuguesa, por 
meio de sinalização da 
LIBRAS e não só o 
português sinalizado.  

As experiências da criança surda podem 
limitar seu conhecimento prévio das estruturas 
narrativas orais e do universo oral, presentes 
naturalmente nas crianças ouvintes. Exemplo: 
acesso as histórias infantis, personagens 
midiáticos em geral.  

Na leitura, as pessoas surdas se deparam com 
o texto escrito, o primeiro impulso é ir 
sinalizando linearmente palavra por palavra, 
pulando as desconhecidas. Usam estratégias 
inadequadas que não garantem a compreensão 
dos enunciados. Isso ocorre pelo motivo de 
que a Língua de Sinais e a escrita silábica não 
têm uma isonomia estrutural ou uma 
correspondência termo-a-termo, por isto os 
surdos podem sinalizar o primeiro significado 
que lhes vêm à cabeça e não necessariamente 
o sentido da palavra no contexto.  

 

 A partir dessas categorias, propõe-se a leitura reflexiva sobre os conteúdos e o 

modo como são oferecidos para o aprendizado da escrita de alunos surdos, em 

diferentes contextos de aprendizagem. Por exemplo, a partir da primeira categoria, LP.1, 

comparação de escritas de palavras (principalmente quando as letras são visualmente 

semelhantes), pretende-se verificar se uma atividade possibilita a comparação da escrita, 

pela criança surda, de palavras aparentemente semelhantes. Isso pode ser benéfico 

devido à dificuldade de a criança surda mudar frequentemente a ordem das letras ou 

fazer troca entre letras nas palavras escritas. A comparação entre escritas próximas 

também sugere a possibilidade de novos conhecimentos de significados, 

proporcionando o aumento do vocabulário.  

  A escolha das atividades foi aleatória, ou seja, foram analisadas as dez primeiras 

atividades na sequência que foram coletadas em cada sala. A seguir estão descritas as 

análises e seus resultados. São apresentadas as figuras das atividades que foram 

numeradas de 1 a 10 por sala. Cada figura foi nomeada com a descrição da atividade e 

seu objetivo.  
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8. ANÁLISE DAS ATIVIDADES E RESULTADOS 

 

Nas análises buscou-se verificar a existência de características nas atividades 

que são consideradas importantes para a alfabetização de alunos com surdez, ou seja, as 

análises apontam se as categorias foram contempladas. Algumas categorias foram 

apontadas como não empregadas, significando que sua não contemplação pode exercer 

fator negativo para a eficácia da atividade. A aplicação da atividade não foi considerada 

nesse estudo, por se tratar de uma pesquisa documental. 

 

8.1 ATIVIDADES DA SALA COMUM 

 
Figura 1. Atividade 1 - Diferenciar a escrita ligando as palavras que apresentam tipos de 

letras iguais. 

Fonte: atividade da sala comum, 2014. 

 

A atividade oferece a comparação de escritas de palavras (emprego da categoria 

LP.1: comparação de escrita de palavras) porém, as palavras ocorrem de forma isolada,  

sem contextualização por meio de textos ou imagens (não emprego das categorias LP.2: 

apresentação da palavra dentro de um contexto; LP.3: contextualização visual por meio 

de imagens). Também não há recursos da LIBRAS para a sinalização das palavras e 

nem a comparação de sinais semelhantes, como é o caso de “papagaio” e “bala”, que 

possuem a mesma configuração de mão (não emprego das categorias LS.1: apresentação 

do sinal em LIBRAS e comparação de sinais; LS.2: sinalização da palavra). 
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Figura 2. Atividade 2 - Nomear a figura ligando a imagem aos quadros que 

correspondem à escrita do nome do animal. 

Fonte: atividade da sala comum, 2014. 

 

Na atividade há a diferenciação da escrita de palavras visualmente semelhantes 

(emprego da categoria LP.1: comparação de escrita de palavras). A imagem favorece 

para se relacionar a palavra sem que seja necessário recorrer à sonoridade (emprego das 

categorias LP.3: contextualização visual por meio de imagens; LP.6: relação da palavra, 

da escrita, ou do texto a um conceito). Porém, não apresenta o recurso da LIBRAS e 

nem a comparação de sinais semelhantes, como é o caso de “cavalo” e “cavaleiro”, que 

possuem a mesma configuração de mão com o acréscimo do sinal que representa o 

gênero feminino na segunda palavra (não emprego das categorias LS.1: apresentação do 

sinal em LIBRAS e comparação de sinais; LS.2: sinalização da palavra), o que poderia 

favorecer o estabelecimento de diferenças entre a língua de sinais e a Língua 

Portuguesa. 
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Figura 3. Atividade 3 - Nomear figuras.  

Fonte: atividade da sala comum, 2014. 

 

A atividade apresenta imagens que permitem a antecipação do léxico, para que o 

aluno surdo crie recursos para a ativação de estratégias de leitura, que estimulam a 

elaboração de hipóteses sobre o contexto da frase dada no enunciado da atividade 

“Lúcia ganhou dois brinquedos de presente”. (emprego das categorias LP.3: 

contextualização visual por meio de imagens; LP.4: antecipação do léxico). Há 

possibilidade de relacionar a escrita a conceitos (bola, boneca, presentes, brinquedos) 

sem recorrer ao uso da sonoridade (emprego da categoria LP.6: relação da palavra, da 

escrita, ou do texto a um conceito). Verifica-se ainda que ao disponibilizar palavras 

diferentes com escritas parecidas há a possibilidade de diferenciação da escrita de 

palavras (emprego da categoria LP.1: comparação de escrita de palavras). Contudo, não 

há recursos da LIBRAS (não emprego da categoria LS.2: sinalização da palavra). 
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Figura 4. Atividade 4 - Nomear figuras ligando a imagem à escrita. 

 

Fonte: atividade da sala comum, 2014. 

 

A atividade não apresenta um mesmo campo semântico (ilustrações de animais, 

brinquedos, meios de transporte), pois as palavras estão soltas sem nenhum texto ou 

frase (não emprego da categoria LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto). 

Isso dificulta ainda o emprego de estratégias de leitura, ou seja, não se mantém um 

contexto lexical (não emprego da categoria LP.4: antecipação do léxico). Não há 

recursos da LIBRAS (não emprego da categoria LS.2: sinalização da palavra). 
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Figura 5. Atividade 5 - Interpretar o texto e responder as questões. 

 

Fonte: atividade da sala comum, 2014. 

 

Na atividade de interpretação não há imagens para que o aluno surdo estimule a 

elaboração de hipóteses e nem apresenta sinais em LIBRAS (não emprego das 

categorias LP.3: contextualização visual por meio de imagens; LS.2: sinalização da 

palavra). Apesar de a atividade ser proposta por meio de um texto (emprego da 

categoria LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto) as questões sobre ele 

não promovem a antecipação do léxico (não emprego da categoria LP.4: antecipação do 

léxico), o que dificultam ao aluno surdo responder as perguntas solicitadas e 

compreender o que está escrito. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Figura 6. Atividade 6 - Produzir um texto. 

 

Fonte: atividade da sala comum, 2014. 

 

A atividade solicita a elaboração de uma carta a partir das imagens (emprego da 

categoria LP.3: contextualização visual por meio de imagens). É pedido para fazer a 

descrição do animal presente na figura, trabalhando o gênero textual “carta” (emprego 

da categoria LP.5: aspectos paratextuais, gêneros e suporte do texto; LP.6: relação da 

palavra, da escrita, ou do texto a um conceito). Contudo, não apresenta a antecipação do 

léxico e nem recursos relacionados a LIBRAS (não emprego das categorias LP.4: 

antecipação do léxico e LS.2: sinalização da palavra).  
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Figura 7. Atividade 7 - Completar frases a partir das imagens.  

 

Fonte: atividade da sala comum, 2014. 

 

Na atividade há a contextualização visual por meio de imagens que estimulam a 

elaboração de hipóteses para completar as frases solicitadas (emprego da categoria 

LP.3: contextualização visual por meio de imagens). A apresentação da palavra não 

ocorreu de forma isolada (emprego da categoria LP.2: apresentação da palavra dentro de 

um contexto), pois as frases permitiram a contextualização dos vocábulos. Porém, não 

aconteceu a antecipação do léxico e nem recursos para relacionar as palavras a um texto 

ou conceito (não emprego das categorias LP.4: antecipação do léxico; LP.6: relação da 

palavra, da escrita, ou do texto a um conceito). Não há recursos da LIBRAS (não 

emprego da categoria LS.2: sinalização da palavra). 
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Figura 8. Atividade 8 - Escrever frases a partir de substantivos propostos: a chupeta, a 

mamadeira, o berço e o prato. 

 

Fonte: atividade da sala comum, 2014. 

 

Na atividade há a contextualização visual por meio de imagens, que estimulam a 

elaboração de hipóteses para completar as frases solicitadas (emprego da categoria 

LP.3: contextualização visual por meio de imagens), mas não há recursos visuais de 

LIBRAS que garantem meios de comunicação sobre a própria atividade e nem contribui 

para ampliação de conceitos e significados (não emprego da categoria LS.2: sinalização 

da palavra). A pouca contextualização dessa tarefa, que não parte de um texto, 

impossibilita o uso de significados e estruturas linguísticas mais amplas (não emprego 

da categoria LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto), isso pode ser notado 

na construção de frases da criança.   

 

 

 

 



62 
 

Figura 9. Atividade 9 - Interpretar a imagem e escrever frases. 

Fonte: atividade da sala comum, 2014. 

 

A atividade traz um contexto visual por meio da imagem (emprego da categoria 

LP.3: contextualização visual por meio de imagens), contudo não faz uso de 

vocabulários que facilitariam a antecipação do léxico (não emprego da categoria LP.4: 

antecipação do léxico) e não faz uso de recursos da LIBRAS (não emprego da categoria 

LS.2: sinalização da palavra). 
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Figura 10. Atividade 10 - Formar palavras com as sílabas propostas. 

 
Fonte: atividade da sala comum, 2014. 

 

              A atividade não oferece suporte visual da LIBRAS e nem de figuras (não 

emprego das categorias LP.3: contextualização visual por meio de imagens e LS.2: 

sinalização da palavra) Não há contextualização por meio de textos, nem antecipação do 

léxico (não emprego da categoria LP.4: antecipação do léxico), dificultando a 

possibilidade de formar palavras isoladas. 
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8.2 ATIVIDADES DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 

Observa-se que as atividades da sala de recursos multifuncionais foram 

relacionadas a temas. O primeiro conjunto de atividades (de 1 a 3) refere-se ao tema 

“Família” e o segundo grupo de atividades (de 4 a 10) ao livro “A casa sonolenta”1. 

  

Figura 11. Atividade 1 - Apresentar o tema “Família” em que foram trabalhadas as 

imagens de membros de uma família e seus respectivos sinais em LIBRAS.                

Fonte: atividade da sala de recursos multifuncionais, 2014. 

 

A atividade não solicitou a escrita ou a leitura em Língua Portuguesa dos sinais 

apresentados (não emprego das categorias LP.1: comparação de escrita de palavras e 

LP.4: antecipação do léxico), mas há recursos da LIBRAS que servem de apoio para o 

aluno diferenciar sinais semelhantes, como é o caso de “mãe” e “pai” (emprego das 

categorias LS.1: apresentação do sinal em LIBRAS e comparação de sinais; LS.2: 

sinalização da palavra). Nesse caso não foi trabalhada a alfabetização e não leva a 

perceber as diferenças estruturais e funcionais entre a LIBRAS e a Língua Portuguesa 

(não emprego da categoria LS.4: diferenças estruturais e funcionais entre a LIBRAS e a 

Língua Portuguesa). Somente a apresentação do sinal não atende às necessidades de 

alfabetização de alunos surdos, pois não há recursos para associar a palavra escrita ao 

sinal em LIBRAS. 

                                                             
1
 WOOD, Audrey. A casa sonolenta. 14ª ed. São Paulo: Ática, 1999. 



65 
 

Figura 12. Atividade 2 - Fazer a correspondência dos sinais em LIBRAS à imagem dos 

membros da família. 
 

Fonte: atividade da sala de recursos multifuncionais, 2014. 

 

Na atividade é trabalhado os sinais da LIBRAS (emprego da categoria LS.2: 

sinalização da palavra) e a contextualização por meio de imagens (emprego da categoria 

LP.3: contextualização visual por meio de imagens), mas não leva a perceber as 

diferenças estruturais e funcionais entre a LIBRAS e a Língua Portuguesa (não emprego 

da categoria LS.4: diferenças estruturais e funcionais entre a LIBRAS e a Língua 

Portuguesa). Somente a apresentação do sinal não atende às reais necessidades do aluno 

surdo, pois não há recursos para associar a palavra escrita e o sinal em LIBRAS. 
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Figura 13. Atividade 3 - Escrever em Língua Portuguesa os sinais apresentados nas 

atividades anteriores. 

 

Fonte: atividade da sala de recursos multifuncionais, 2014. 
 

A atividade traz os sinais já contextualizados antes (emprego das categorias 

LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto; LP.3: contextualização visual por 

meio de imagens; LS.2: sinalização da palavra), mas não ocorreu a antecipação do 

léxico (não emprego da categoria LP.4: antecipação do léxico) o que pode dificultar ao 

aluno surdo a escrita em Língua Portuguesa, correspondentes aos sinais da figura. A 

atividade também não conduz o aluno a perceber as diferenças estruturais entre a 

LIBRAS e a Língua Portuguesa, que poderia vir contextualizada com uma história, por 

exemplo, (não emprego da categoria LS.4: diferenças estruturais e funcionais entre a 

LIBRAS e a Língua Portuguesa). 
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As atividades de 4 a 10 foram relacionadas ao livro “A casa Sonolenta” 2. As 

páginas do livro foram reproduzidas e o texto em Língua Portuguesa foi omitido do 

original. Seguem as atividades coletadas em que será descrito o objetivo e a análise. 

 

Figura 14. Atividade 4 - Conhecer e fazer a leitura de imagens do livro “A casa 

sonolenta” 

Fonte: atividade da sala de recursos multifuncionais, 2014. 

 

Essa atividade trata-se de uma oportunidade de leitura e interpretação pela 

imagem (emprego das categorias LP.3: contextualização visual por meio de imagens; 

LS.3: contextualização da leitura significativa ou funcional). Mas, ao retirar o texto 

reprimiu-se a apresentação da palavra e a antecipação do léxico (não emprego das 

categorias LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto; LP.4: antecipação do 

léxico). 

                                                             
2 WOOD, Audrey. A casa sonolenta. 14ª ed. São Paulo: Ática, 1999. 
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Figura 15. Atividade 5 - Interpretar a história por meio de perguntas e imagens. 

Fonte: atividade da sala de recursos multifuncionais, 2014. 

 

Na atividade 5 é importante ressaltar a presença de um contexto para a atividade, 

que nesse caso é a história (emprego da categoria LS.3: contextualização da leitura 

significativa ou funcional). Além disso, os animais fazem parte de um mesmo campo 

semântico (emprego da categoria LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto), 

sendo que apresenta imagens que estimulam a elaboração de hipóteses (emprego da 

categoria LP.3: contextualização visual por meio de imagens), mas não apresenta sinais 

em LIBRAS (não emprego da categoria LS.2: sinalização da palavra) para a 

compreensão das perguntas ou nomeação dos animais. 
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Figura 16. Atividade 6 - Interpretar a história pela relação entre os personagens e suas 

ações. 

Fonte: atividade da sala de recursos multifuncionais, 2014. 

 

O ponto mais importante da atividade é que a escrita da palavra não ocorre de 

forma isolada (emprego da categoria LP.2: apresentação da palavra dentro de um 

contexto), pois solicita que o aluno relacione o substantivo ao verbo flexionado,  além 

de estar contextualizada pela história (emprego da categoria LS.3: contextualização da 

leitura significativa ou funcional). No entanto, não há recursos da LIBRAS e nem a 

comparação de sinais semelhantes, como é o caso de “gato” e “rato”, que possuem a 

mesma configuração de mão (não emprego das categorias LS.1: apresentação do sinal 

em LIBRAS e comparação de sinais; LS.2: sinalização da palavra). 
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Figura 17. Atividade 7 - Empregar o verbo no gerúndio. 

Fonte: atividade da sala de recursos multifuncionais, 2014. 

 

Na atividade 7 destaca-se o recurso de um grifo utilizado para chamar a atenção 

para as palavras que se quer ensinar a escrita e o significado, ou seja, o verbo 

terminando em gerúndio, considerando que as palavras são visualmente semelhantes 

(emprego da categoria LP.1: comparação de escrita de palavras). Analisa-se como uma 

estratégia interessante no auxílio à alfabetização, além da contextualização visual por 

meio de imagens e da história (emprego das categorias LP.3: contextualização visual 

por meio de imagens; LS.3: contextualização da leitura significativa ou funcional). Não 

há recursos da LIBRAS (não emprego da categoria LS.2: sinalização da palavra). 
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Figura 18. Atividade 8 - Relacionar as ações aos seus substantivos. 

 

Fonte: atividade da sala de recursos multifuncionais, 2014. 

 

A atividade é contextualizada pela história (emprego da categoria LP.3: 

contextualização visual por meio de imagens), que dá origem a questão. A palavra não 

ocorre de forma isolada, pois solicita que o aluno relacione a ação a um substantivo 

(emprego da categoria LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto), contudo 

não há recursos da LIBRAS (não emprego da categoria LS.2: sinalização da palavra).  
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Figura 19. Atividade 9 - Relacionar os fatos de acordo com a ordem da história. 

 

Fonte: atividade da sala de recursos multifuncionais, 2014. 
 

A presença da palavra não ocorre de forma isolada (emprego das categorias 

LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto; LS.3: contextualização da leitura 

significativa ou funcional), pois solicita que o aluno relacione os fatos da história, 

porém sem a contextualização visual (não emprego da categoria LP.3: contextualização 

visual por meio de imagens), o que dificulta o entendimento do aluno surdo.  Também 

não há recursos da LIBRAS e nem a comparação de sinais semelhantes, como é o caso 

de “ter rato” e “ter gato”, que possuem a mesma configuração de mão (não emprego das 

categorias LS.1: apresentação do sinal em LIBRAS e comparação de sinais; LS.2: 

sinalização da palavra) para diferenciar as estruturas das línguas e auxiliar o surdo por 

meio da sinalização. 
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Figura 20. Atividade 10 - Relacionar os substantivos às suas ações. 

 

Fonte: atividade da sala de recursos multifuncionais, 2014. 

 

A atividade 10 não apresenta figuras (não emprego da categoria LP.3: 

contextualização visual por meio de imagens), mas as palavras não estão isoladas 

(emprego da categoria LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto), pois 

solicita que o aluno relacione o substantivo a uma ação. Não há recursos da LIBRAS e 

nem a comparação de sinais semelhantes, como é o caso de “gato” e “cachorro”, que 

possuem o mesmo ponto de articulação, ou seja, os dois sinais são realizados na cabeça 

(não emprego das categorias LS.1: apresentação do sinal em LIBRAS e comparação de 

sinais; LS.2: sinalização da palavra).  
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8.3 ATIVIDADES DA SALA DE ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS SURDOS 

 

Nas atividades da sala de alfabetização de alunos surdos verifica-se a 

contextualização a partir da música “Gente tem sobrenome3”, como acontece nas 

atividades 1, 3, 5 e 10. Nas demais atividades apenas utilizaram-se palavras do texto, o 

que não significa que o texto com a letra da música está relacionado à realização da 

atividade ou que a letra serviria de recurso para atingir o objetivo da atividade. 

 
Figura 21. Atividade 1 - Identificar palavras que sabe ler. 

Fonte: atividade da sala de alfabetização de alunos surdos, 2014. 

 

Analisando a atividade 1, da sala de alfabetização de alunos surdos, verifica-se 

que foi realizada a contextualização por meio de um texto conhecido e significativo para 

a criança (emprego da categoria LS.3: contextualização da leitura significativa ou 

funcional). Não há a apresentação do sinal em LIBRAS no texto impresso para a 

atividade (não emprego das categorias LS.2: sinalização da palavra), mas ao pedir que o 

aluno sinalize o que entendeu, supõe-se a relação das palavras escritas aos conceitos 

(emprego da categoria LP.6: relação da palavra, da escrita, ou do texto a um conceito). 

                                                             
3
  TOQUINHO. Gente tem sobrenome. In: Canções dos direitos das crianças. Movieplay, 2002. 
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Figura 22. Atividade 2 - Escrever o significado das palavras “bala, bola e carro”.  

Fonte: atividade da sala de alfabetização de alunos surdos, 2014. 

 

Na atividade há o uso de imagens, porém não garante um contexto de leitura e 

escrita significativa ou a antecipação do léxico e seus aspectos discursivos necessários 

para o desenvolvimento do vocabulário e escrita de alunos surdos (não emprego das 

categorias LS.3: contextualização da leitura significativa ou funcional; LP.4: 

antecipação do léxico). De forma positiva, a atividade busca a comparação de palavras 

visualmente semelhantes como os substantivos bola e bala (emprego da categoria LP.1: 

comparação de escrita de palavras). Porém, a apresentação das palavras ocorre de forma 

isolada e não usa de unidades de sentido mais amplas (não emprego da categoria LP.2: 

apresentação da palavra dentro de um contexto). Não há recursos da LIBRAS com a 

sinalização das palavras (não emprego da categoria LS.2: sinalização da palavra).  
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Figura 23. Atividade 3 - Apresentar alguns nomes de objetos relacionados à imagem e 

escrever um pequeno texto. 

 

Fonte: atividade da sala de alfabetização de alunos surdos, 2014. 

 

A atividade 3 não oferece recursos para se atingir o objetivo proposto, que é a 

escrita de um pequeno texto explicando o sentido de uma frase (não emprego das 

categorias LP.4: antecipação do léxico; LP.5: aspectos paratextuais, gêneros e suporte 

do texto), apesar de estar dentro do conjunto de atividades que busca a contextualização 

visual (emprego da categoria LP.3: contextualização visual por meio de imagens). Não 

há recursos da LIBRAS (não emprego da categoria LS.2: sinalização da palavra). 
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Figura 24. Atividade 4 - Completar as frases propostas. 

 

Fonte: atividade da sala de alfabetização de alunos surdos, 2014. 

 

A atividade propõe a comparação de escritas do verbo “ter” por ser visualmente 

semelhantes, mas com funções diferentes, destacando o plural do artigo “a”, da palavra 

“coisa” e do verbo “têm” acentuado (emprego da categoria LP.1: comparação de escrita 

de palavras). A apresentação da palavra não ocorre de forma isolada e usa de unidades 

de significados mais amplas (emprego da categoria LP.2: apresentação da palavra 

dentro de um contexto). Há a contextualização por meio de imagens (emprego da 

categoria LP.3: contextualização visual por meio de imagens), mas não por meio da 

língua de sinais e nem a comparação de sinais semelhantes, como é o caso de “ter 

carrinho” e “ter carrinhos” no singular e no plural (não emprego das categorias LS.1: 

apresentação do sinal em LIBRAS e comparação de sinais; LS.2: sinalização da 

palavra). 
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Figura 25. Atividade 5 - Identificar no texto as palavras que são apresentadas na figura. 

 

Fonte: atividade da sala de alfabetização de alunos surdos, 2014. 

 

A apresentação das palavras trabalhadas não ocorrem de forma isolada (emprego 

da categoria LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto) porque as palavras 

propostas são apresentadas no texto. Há imagens relacionadas às palavras como recurso 

para se obter o significado das palavras e não precisar de sua estrutura sonora (emprego 

das categorias LP.3: contextualização visual por meio de imagens; LP.6: relação da 

palavra, da escrita, ou do texto a um conceito). Não se utilizou nenhum recurso 

referente à língua de sinais (não emprego da categoria LS.2: sinalização da palavra).  
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Figura 26. Atividade 6 - Escrever frase a partir da palavra destacada. 

 

Fonte: atividade da sala de alfabetização de alunos surdos, 2014. 

 
A imagem apresentada na atividade oferece recursos para relacionar a palavra a 

um conceito (emprego das categorias LP.3: contextualização visual por meio de 

imagens; LP.6: relação da palavra, da escrita, ou do texto a um conceito). Contudo, não 

há recursos para elaboração de uma frase, que é o objetivo central da atividade (não 

emprego da categoria LP.5: aspectos paratextuais, gêneros e suporte do texto). A 

palavra foi proposta a partir de um texto trabalhado nas atividades anteriores (emprego 

da categoria LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto). Não há apresentação 

do sinal em LIBRAS (não emprego da categoria LS.2: sinalização da palavra). 
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Figura 27. Atividade 7 - Escrever o nome de animais das figuras. 

 

Fonte: atividade da sala de alfabetização de alunos surdos, 2014. 

 

A atividade chama a atenção para o enunciado que solicita que a criança 

identifique (circule) o nome dos animais, mas todas as palavras são nomes de animais. 

Esse tipo de solicitação não oferece desafio à aprendizagem. Analisando o objetivo de 

escrever o nome de animais a partir de imagens, verifica-se que a atividade não oferece 

recursos para o alcance do que foi pedido (não emprego das categorias LP.4: 

antecipação do léxico; LP.5: aspectos paratextuais, gêneros e suporte do texto), apesar 

da presença de imagem e escrita de alguns animais como exemplo (emprego das 

categorias LP.3: contextualização visual por meio de imagens; LP.6: relação da palavra, 

da escrita, ou do texto a um conceito). Não há recursos da LIBRAS (não emprego da 

categoria LS.2). 
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Figura 28. Atividade 8 - Responder questões: escrever um texto e desenvolver 

conceitos. 

Fonte: atividade da sala de alfabetização de alunos surdos, 2014. 

 

Na atividade há uma comparação de significados por meio de imagens (emprego 

da categoria LP.3: contextualização visual por meio de imagens), o que pode ser muito 

proveitoso para ampliar o vocabulário dos alunos. Contudo, cabe lembrar que a 

proposta de análise das atividades impressas, nessa investigação, verifica os recursos 

apontados pelas categorias de análise para a alfabetização de alunos surdos. Assim, 

verifica-se que a atividade proposta tem objetivos importantes, mas não oferece recursos 

para o alcance desse objetivo, como a ausência de antecipação do léxico (não emprego 

da categoria LP.4: antecipação do léxico) e de recursos da LIBRAS (não emprego da 

categoria  LS.2: sinalização da palavra).  
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Figura 29. Atividade 9 - Escrever um texto sobre o significado da palavra flor no 

singular. 

 

Fonte: atividade da sala de alfabetização de alunos surdos, 2014. 

 

Na atividade a contextualização visual ocorreu por meio da imagem (emprego da 

categoria LP.3: contextualização visual por meio de imagens), porém não há recursos 

para relacionar a palavra a um texto ou a um conceito, apenas a apresentação da palavra 

de forma isolada (não emprego da categoria LP.2: apresentação da palavra dentro de um 

contexto). Não há recursos da LIBRAS (não emprego da categoria LS.2: sinalização da 

palavra). 
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Figura 30. Atividade 10 - Solicitar o plural da palavra flor e encontrar no texto os nomes 

das flores da imagem. 

 

Fonte: atividade da sala de alfabetização de alunos surdos, 2014. 

 

Na atividade a apresentação da palavra não ocorreu de forma isolada, já que 

apresenta um texto como suporte (emprego da categoria LP.2: apresentação da palavra 

dentro de um contexto). A contextualização visual ocorreu por meio de imagens 

(emprego da categoria LP.3: contextualização visual por meio de imagens), mas não há 

recursos da LIBRAS (não emprego da categoria LS.2: sinalização da palavra).  
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8.4 QUADROS DE ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

 

 Os quadros 2, 3 e 4 mostram um resumo das categorias empregadas, segundo a 

análise descrita nos resultados e apontam as categorias não empregadas, mas esperadas 

nas atividades, conforme os estudos de Capovilla e Capovilla (2002), Capovilla e 

Raphael (2005) e Fernandes (2006). A cor azul destaca as categorias que foram mais 

empregadas e a cor vermelha chama a atenção para as categorias que menos foram 

empregadas nas atividades. 

 Cabe relembrar, de forma sucinta, as categorias de análise: LP.1: comparação de 

escrita de palavras; LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto; LP.3: 

contextualização visual por meio de imagens; LP.4: antecipação do léxico; LP.5: 

aspectos paratextuais, gêneros e suporte do texto; LP.6: relação da palavra, da escrita, 

ou do texto a um conceito; LP.7: articulação da linguagem verbal e não-verbal; LS.1: 

apresentação do sinal em LIBRAS e comparação de sinais; LS.2: sinalização da palavra; 

LS.3: contextualização da leitura significativa ou funcional; LS.4: diferenças estruturais 

e funcionais entre a LIBRAS e a Língua Portuguesa. 

 

Quadro 2. Atividades da sala comum 

Atividades  

Categorias de análise 

Língua Portuguesa Língua de Sinais 

LP.
1 

LP.
2 

LP.
3 

LP.
4 

LP.
5 

LP.
6 

LP.
7 

LS.
1 

LS.
2 

LS.
3 

LS.
4 

Atividade 1 S N N     N N   

Atividade 2 S  S   S  N N   

Atividade 3 S  S S  S   N   

Atividade 4  N  N     N   

Atividade 5  S N N     N   

Atividade 6   S N S    N   

Atividade 7  S S N  N   N   

Atividade 8  S S      N   

Atividade 9   S N     N   

Atividade 10   N N     N   

Total de categorias 
empregadas.  

 
3 

 
3 

 
6 

 
1 

 
1 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Total de categorias 
não empregadas, 
mas esperadas. 

 
- 

 
2 

 
3 

 
6 

 
- 

 
1 

 
- 

 
2 

 
10 

 
- 

 
- 

S – Categorias empregadas 
N – Categorias não empregadas 
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O Quadro 2 mostra que na sala comum, das 10 atividades analisadas, a categoria 

LP.3 foi a mais empregada, referente à apresentação de imagens em atividades de 

alfabetização para alunos surdos, seguida das categorias LP.1: comparação de escritas 

de palavras (principalmente quando as letras são visualmente semelhantes) e LP.2: 

apresentação da palavra ocorre dentro de um contexto e não de forma isolada, 

empregadas 3 vezes. As categorias LP.4: antecipação do léxico e vocabulário para 

consultar e LS.2: riqueza de sinalização da palavra, foram apontadas como as categorias 

menos empregadas, mas que eram esperadas nas atividades. 

Quadro 3. Atividades da sala de recursos multifuncionais 

Atividades  

Categorias de análise 

Língua Portuguesa Língua de Sinais 

LP.
1 

LP.
2 

LP.
3 

LP.
4 

LP.
5 

LP.
6 

LP.
7 

LS.
1 

LS.
2 

LS.
3 

LS.
4 

Atividade 1 N   N    S S  N 

Atividade 2   S      S  N 

Atividade 3  S S N     S  N 

Atividade 4  N S N      S  

Atividade 5  S S      N S  

Atividade 6  S      N N S  

Atividade 7 S  S      N S  

Atividade 8  S S      N   

Atividade 9  S N     N N S  

Atividade 10  S N     N N   

Total de categorias 
empregadas.  

 
1 

 
6 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

 
5 

 
- 

Total de categorias 
não empregadas, 
mas esperadas. 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
6 

 
- 

 
3 

S – Categorias empregadas 
N – Categorias não empregadas 
 

O Quadro 3 representa os resultados da sala de recursos multifuncionais. Das 10 

atividades analisadas, as categorias mais empregadas foram a LP.3, referente à 

apresentação de imagens em atividades de alfabetização para surdos, e a categoria LP.2: 

a apresentação da palavra ocorre dentro de um contexto e não de forma isolada, usando 

de unidades de significado mais amplas. Ambas as categorias foram empregadas 6 

vezes. As categorias que menos foram empregadas, mas que eram esperadas nas 
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atividades, foram a LS.2: riqueza de sinalização da palavra, além da datilologia, 

apontada seis vezes, seguida das categorias LP.4: antecipação do léxico, vocabulário 

para consultar, uso do dicionário ou recursos para a ativação de estratégias de leitura: o 

reconhecimento de unidades de sentido da Língua Portuguesa, LS.1: apresentação do 

sinal em LIBRAS e comparação de sinais, quando há semelhança na configuração do 

sinal de palavras distintas ou próximas, e da categoria LS.4: leva a perceber as 

diferenças estruturais e funcionais entre a LIBRAS e a Língua Portuguesa, estas últimas 

não empregadas 3 vezes. 

Quadro 4. Atividades da sala de alfabetização de alunos surdos 

Atividades  

Categorias de análise 

Língua Portuguesa Língua de Sinais 

LP.
1 

LP.
2 

LP.
3 

LP.
4 

LP.
5 

LP.
6 

LP.
7 

LS.
1 

LS.
2 

LS.
3 

LS.
4 

Atividade 1      S   N S  

Atividade 2 S N N N     N N  

Atividade 3   S N N    N   

Atividade 4 S S S     N N   

Atividade 5  S S   S   N   

Atividade 6  S S  N S   N   

Atividade 7   S N N S   N   

Atividade 8   S N     N   

Atividade 9  N S      N   

Atividade 10  S S      N   

Total de categorias 
empregadas  

 
2 

 
4 

 
8 

 
- 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

Total de categorias 
não empregadas, 
mas esperadas. 

 
- 

 
2 

 
2 

 
4 

 
3 

 
- 

 
- 

 
1 

 
10 

 
1 

 
- 

S – Categorias empregadas 
N – Categorias não empregadas 

 

O Quadro 4 apresenta os resultados da sala de alfabetização de alunos surdos. 

Das 10 atividades analisadas, as categorias mais empregadas foram a LP.3: 

apresentação de imagens em atividades de alfabetização para surdos, empregada 8 

vezes, e as categorias LP.2: a apresentação da palavra ocorre dentro de um contexto e 

não de forma isolada, usando de unidades de significado mais amplas, e LP.6: recursos 

para relacionar a palavra, a escrita ou texto a um conceito (sem que seja necessário 
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recorrer à sua estrutura sonora), ambas empregadas 4 vezes. As categorias LP.4: 

antecipação do léxico, vocabulário para consultar, uso do dicionário ou recursos para a 

ativação de estratégias de leitura, e a categoria LS.2: riqueza de sinalização da palavra, 

além da datilologia, foram as que mais destacaram como categorias não empregadas, 

mas que eram esperadas nas atividades. 
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9. DISCUSSÃO 

 
O objetivo geral do presente estudo foi analisar atividades de alfabetização de 

estudantes surdos, elaboradas por professores e oferecidas no período de um bimestre 

letivo em sala de aula comum, sala de recursos multifuncionais e sala de alfabetização 

de alunos surdos. Mais especificamente descrever as características das atividades e 

verificar se contemplam indicações que são previstas na literatura para o ensino de 

Língua Portuguesa escrita para surdos. 

As análises apontaram a presença de algumas características necessárias para a 

aprendizagem de alunos surdos, que foram previstas pelas categorias criadas com base 

na literatura, contudo, verificou-se também a ausência delas em proporção ainda maior. 

Os resultados indicam que as atividades carecem de elementos que colaborem para a 

aprendizagem escolar e favoreçam a alfabetização de alunos surdos. 

Como principal resultado cita-se o uso das categorias referentes à língua de 

sinais, que era esperado em todas as atividades, pois, de acordo com Fernandes (2006), 

quanto maior for o conhecimento e uso da LIBRAS nas atividades utilizadas pelo 

professor, melhor será a  compreensão dos alunos surdos e seu interesse pela escrita. É 

por meio dela que alunos surdos estabelecem relações e conduzem as hipóteses de 

leitura e escrita, além de poderem aprofundar o nível de análise e interpretação sobre 

um tema. 

Na sala comum, das dez atividades analisadas, a categoria mais recorrente foi a 

LP.3: contextualização visual por meio de imagens, aparecendo em 6 atividades. As 

outras duas categorias mais contempladas foram LP.1: comparação de escrita de 

palavras e LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto, usadas em 3 atividades. 

A categoria LP.6: relação da palavra, da escrita, ou do texto a um conceito, foi 

empregada 2 vezes e as categorias LP.4: antecipação do léxico e LP.5: aspectos 

paratextuais, gêneros e suporte do texto, apenas 1 vez. Percebe-se variedade de emprego 

das categorias nas atividades da sala comum. 

Ao que se refere à análise das categorias que deveriam ser empregadas nessas 

atividades para que pudessem melhor atender a alfabetização de surdos, parte-se dos 

objetivos traçados nas atividades. Os objetivos foram: nomear figuras ligando a imagem 

à escrita, atividade 4; interpretar o texto e responder as questões, atividade 5; produzir 

um texto, atividade 6; completar frases a partir das imagens, atividade 7; interpretar a 
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imagem e escrever frases, atividade 9; e formar palavras com as sílabas propostas, 

atividade 10.   

Diante desses objetivos, pondera-se que a categoria LP.4: antecipação do léxico 

ou recursos para a ativação de estratégias de leitura, deveria ser aplicada. Isso porque 

sem antecipações do léxico ou sem recursos que possam dar pistas ao estudante do que 

se trata o significado das palavras, pode haver dificuldade ou até impossibilidade de 

escrita. Capovilla e Capovilla (2002) afirmam que estudantes surdos não se utilizam de 

memórias acústicas ou do som das letras para decodificação e que as palavras são 

memorizadas como um todo, por isso as pistas de significado da palavra são 

importantes, ou seja, o uso de recursos de estratégias de leitura como a comparação de 

significados, uso de verbetes do dicionário, aspectos visuais e sinais de LIBRAS são 

importantes nas atividades.  

A categoria LS.2: sinalização da palavra, não empregada nas dez atividades da 

sala comum, foi apontada como necessária em todas. Faz-se essa consideração porque, 

segundo Capovilla (2008), o aluno surdo precisa de propriedades visuais em LIBRAS, 

pois ele não consegue estabelecer relações letra e som ou de percepção de sílabas, uma 

vez que a palavra é percebida por meio da língua de sinais. 

Em relação à categoria LS.1: apresentação do sinal em LIBRAS e comparação 

de sinais, que foi recomendada nas atividades 1 e 2, devido a algumas palavras da 

atividade apresentarem sinais parecidos, destaca-se que é importante fazer uma 

distinção dos sinais, mostrando os significados diferentes e as formas de representação 

nas duas línguas. É preciso considerar que sujeitos surdos estabelecem com a escrita 

uma relação de natureza essencialmente visual, cuja negociação de sentidos passa pela 

mediação de uma língua de modalidade visual-espacial (QUADROS; SCHMIEDT, 

2006).  

Na sala de recursos multifuncionais, os resultados mostraram que das dez 

atividades analisadas, as categorias mais recorrentes foram a LP.2: apresentação da 

palavra dentro de um contexto e a LP.3: contextualização visual por meio de imagens, 

ambas aparecendo em 6 atividades. As outras categorias mais contempladas foram 

LS.3: contextualização da leitura significativa ou funcional, usadas em 5 atividades, a 

categoria LS.2: sinalização da palavra, que foi empregada 3 vezes e as categorias LP.1: 

comparação de escrita de palavras e LS.1: apresentação do sinal em LIBRAS e 

comparação de sinais, empregadas apenas 1 vez. Percebe-se que na sala de recursos 
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multifuncionais houve emprego das categorias referentes à língua de sinais, o que não 

aconteceu nas atividades da sala comum. 

Na análise verificou-se o não emprego da categoria LP.4: antecipação do léxico 

nas atividades da sala de recursos multifuncionais. Considerando que os objetivos 

traçados nas atividades: apresentar o tema “Família”; escrever em Língua Portuguesa os 

sinais apresentados nas atividades anteriores e conhecer e fazer a leitura de imagens do 

livro “A casa sonolenta”, justifica-se que a categoria LP.4 era esperada para oferecer 

pistas ao estudante no que se trata do significado das palavras e dos sinais 

correspondentes em LIBRAS, pois sem as pistas dificulta-se a escrita e a alfabetização 

de alunos surdos (PEREIRA, 2009).  

Ainda na sala de recursos, observando os objetivos das atividades: interpretar a 

história por meio de perguntas e imagens, atividade 5; interpretar a história pela relação 

entre os personagens e suas ações, atividade 6; empregar o verbo no gerúndio, atividade 

7; relacionar as ações aos seus substantivos, atividade 8; relacionar os fatos de acordo 

com a ordem da história, atividade 9; e relacionar os substantivos às suas ações, 

atividade 10,  a categoria LS.2: sinalização da palavra, não foi empregada em seis 

atividades, mas é apontada como necessária, pela presente análise. Isso porque, segundo 

Pereira (2009), por meio da LIBRAS o aluno surdo pode visualizar não só o texto, mas 

também os sinais que representarão o que todas aquelas palavras querem dizer, 

facilitando o entendimento do assunto. 

A categoria LS.1: apresentação do sinal em LIBRAS e comparação de sinais, 

que foi recomendada nas atividades 6, 9 e 10, verifica-se que estas atividades poderiam 

trazer também a LIBRAS e a comparação de sinais de palavras distintas ou próximas. A 

categoria LS.4: diferenças estruturais e funcionais entre a LIBRAS e a Língua 

Portuguesa, não foi empregada nas atividades 1, 2 e 3, mas é recomendado que essas 

atividades deveriam ter recursos que levassem a perceber as diferenças estruturais entre 

a LIBRAS e a Língua Portuguesa. De acordo com Quadros (2004), as línguas de sinais 

têm a sua estrutura própria, sendo incorreto fazer os sinais em LIBRAS seguindo a 

estrutura da Língua Portuguesa. 

A análise das atividades da sala de alfabetização de alunos surdos, mostrou que 

nas dez atividades a categoria mais recorrente foi a LP.3: contextualização visual por 

meio de imagens, aparecendo em 8 atividades. As outras categorias mais contempladas 

foram a LP.2: apresentação da palavra dentro de um contexto e a LP.6: relação da 

palavra, da escrita, ou do texto a um conceito, ambas usadas em 4 atividades. A 
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categoria LP.1: comparação de escrita de palavras, foi empregada 2 vezes e a categoria 

LS.3: contextualização da leitura significativa ou funcional, empregada apenas 1 vez. 

Percebe-se também uma variedade de emprego das categorias nas atividades da sala de 

alfabetização de alunos surdos, embora a categoria referente à língua de sinais foi 

empregada em apenas uma atividade. 

Em relação à análise das categorias não empregadas nas atividades da sala de 

alfabetização de alunos surdos, verificou-se que categoria LP.4: antecipação do léxico, 

deveria ser mais empregada, considerando os objetivos traçados nas atividades que 

foram: escrever o significado das palavras bala, bola e carro, atividade 2; apresentar 

alguns nomes de objetos relacionados à imagem e escrever um pequeno texto, atividade 

3; escrever o nome de animais das figuras, atividade 7; e responder questões: escrever 

um texto e desenvolver conceitos, atividade 8. É essencial que nas salas de alunos 

surdos a explicação de conceitos e palavras em Língua Portuguesa seja bem trabalhada 

(QUADROS, 1997). No que diz respeito à categoria LS.2: sinalização da palavra, que 

foi a menos empregada, era esperada nas dez atividades analisadas. Segundo Pereira 

(2009), os alunos surdos que passam a aprender uma língua na modalidade escrita, não 

podem depender apenas da língua oral. 

Nota-se que nas atividades das três salas pesquisadas as categorias referentes à 

língua de sinais são escassas: nas atividades da sala comum não foram empregadas 

nenhuma das categorias; a sala de recursos multifuncionais apresentou maior índice de 

utilização da LIBRAS nas atividades, porém foram insuficientes; na sala de 

alfabetização de alunos surdos apenas uma, das dez atividades analisadas, apresentaram 

o recurso da língua de sinais. Conforme Quadros (1997), a utilização da LIBRAS é 

necessária para o desenvolvimento de atividades e de conteúdos curriculares 

desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, desde a educação 

infantil até a superior, uma vez que é por meio da língua de sinais que assegura-se ao 

surdo o desempenho da aprendizagem, auxílio da leitura e escrita alfabéticas. 

Com relação às categorias voltadas à Língua Portuguesa, as que mais estão 

empregadas nas atividades é a LP.3: contextualização visual por meio de imagens, 

seguida da categoria LP.2: a apresentação da palavra ocorre dentro de um contexto e 

não de forma isolada, usando de unidades de significado mais amplas (exemplo: ao 

invés de apresentar só o verbo abrir, apresenta-se a ação, abrir a janela, a porta, a conta). 

Fernandes (2006) aponta que atividades que apresentam palavras isoladas não 

oferecem condições de realização de leituras significativas e não levam ao uso funcional 
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da língua ou se prestam ao uso real. Nesse sentido, a atividade contextualizada, seja 

com imagens ou textos, favorece e pode até estimular a aprendizagem da escrita pelos 

alunos surdos, por fornecer recursos para relacionar a palavra escrita a conceitos e à 

constituição de sentidos.  

As duas categorias menos empregadas, mas esperadas nas atividades das três 

salas foram: LP.4: antecipação do léxico, vocabulário para consultar, uso do dicionário 

ou recursos para ativação de estratégias de leitura e a categoria LS.2: riqueza de 

sinalização da palavra, além da datilologia. Quadros e Schmiedt (2006) descrevem que, 

já que o surdo aprende o mundo de maneira visual, é na exploração de recursos que 

passam pelo sentido da visão que se consolida o aprendizado em todos os estágios da 

vida escolar do aluno surdo. 

Na comparação entre as atividades das três salas, as atividades da sala comum 

apresentaram o pior índice no emprego de categorias referentes à língua de sinais, não 

havendo nenhuma referência à língua de sinais, principalmente a categoria LS.2: 

sinalização da palavra, esperadas em todas as atividades. O trabalho pedagógico na sala 

de recursos multifuncionais, representado pelas atividades analisadas, pode ser 

considerado o mais adequado, pois se verificou que as atividades da sala de recursos 

multifuncionais da escola onde a pesquisa foi desenvolvida são as que melhor atendem 

as características de aprendizagem de surdos, preconizada pela literatura. Esta foi a 

única sala em que as categorias empregadas foi superior às categorias não empregadas, 

mas esperadas nas atividades. Pode-se conceber que essa sala busca cumprir o seu papel 

no processo inclusivo, considerando que a natureza pedagógica a ela atribuída é a de 

complementar o atendimento educacional realizado em salas comuns. 

Na sala de alfabetização de alunos surdos, considerou-se que a quantidade de 

categorias da Língua Portuguesa empregadas foram importantes na aquisição, 

destacando a contextualização visual por meio de imagens, categoria LP.3. Mas, quando 

se trata de categorias referentes a LIBRAS, foi empregada em apenas uma das dez 

atividades analisadas. Capovilla e Capovilla (2002) sugerem que é a partir do uso de 

materiais didáticos em Língua Portuguesa, aliados ao recurso da LIBRAS, que o aluno 

surdo será capaz de adquirir o conhecimento de mundo e o desenvolvimento de um 

amplo léxico semântico. 

De acordo com Pereira (2009), são as metodologias de ensino tradicionais que 

não oferecem aos surdos o acesso a práticas linguísticas significativas, ou seja, 

estratégias de natureza cognitiva, textual e sociointeracional. O presente estudo 
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demonstrou, por amostras de atividades, que não se tem apresentado bons recursos para 

aprendizagem da escrita por alunos surdos. Essa constatação se dá por argumentos 

levantados na literatura da área. Com base nos resultados aqui apresentados para o 

desenvolvimento de atividades e de conteúdos escolares, foi verificado que a 

apresentação da LIBRAS é fundamental para a aprendizagem do aluno surdo, 

principalmente no período de alfabetização. O fracasso na escrita desses alunos não 

pode ser argumentado como dificuldade imposta pela surdez e sim pelas metodologias e 

estratégias adotadas no ensino.   

Faz-se necessário que o surdo saiba a LIBRAS para apropriação da estrutura da 

Língua Portuguesa. Mas, muitas vezes pela falta de materiais adequados e recursos 

baseados na língua primária dos surdos, grande parte dos alunos passa a obter um 

vocabulário defasado, tanto na Língua Portuguesa quanto em sua própria língua materna 

(PEREIRA, 2009).  

Não foi possível inferir as causas das diferenças encontradas entre as atividades 

dos diferentes contextos educacionais. Tanto diferenças como semelhanças em 

atividades podem ser provenientes das orientações educacionais adotadas em cada sala, 

bem como das atuações das professoras, uma vez que as atividades foram elaboradas 

por elas. Da mesma forma, não foi propósito desse estudo investigar a influência da 

formação dos professores e da prática que desenvolvem sobre o conteúdo das 

atividades, essa prerrogativa tomaria outros contornos teóricos e metodológicos. As 

considerações que podem ser afirmadas, diante dos resultados da presente pesquisa, 

referem-se a emergente necessidade de novas práticas para formação educacional de 

crianças surdas no contexto das escolas inclusivas, principalmente no que diz respeito às 

considerações de suas necessidades de comunicação e de alfabetização em Língua 

Portuguesa escrita.   

Portanto, apesar dos avanços ocorridos na história educacional dos surdos, 

diante dos resultados da presente pesquisa, pode-se perceber que os alunos surdos não 

estão bem atendidos em suas características de aprendizagem e não são completamente 

incluídos no ambiente escolar, pois não são utilizadas metodologias adequadas às suas 

características. Ainda há dificuldades, enfrentadas por professores, de compreender que 

o fato de uma criança não ouvir pode acarretar um tempo maior para as aquisições 

escolares, principalmente a alfabetização, à medida que a criança precisa operar as 

habilidades de aquisição em duas línguas distintas. Mas já está evidente que é possível 
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aos surdos aprenderem a ler e a escrever em Língua Portuguesa e essa conquista tem 

garantia legal para se efetuar.   
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo alcançou seus objetivos propostos e com isso pode inferir 

colaborações para a área educacional à medida que apresenta algumas implicações 

educacionais. A partir dos resultados apresentados, sugere-se que a escola priorize a 

língua de sinais como língua base, garantindo o desenvolvimento de forma plena e de 

maneira eficaz às necessidades comunicativas e mentais do aluno surdo. 

Além disso, mesmo quando a criança surda tem domínio da língua de sinais em  

idade adequada,  ela  se  depara  com  o  problema  da  descontinuidade  linguística,  ou 

seja,  a  língua  utilizada  para  interação  não  é  a  mesma  utilizada  para  a 

alfabetização. É preciso que nas atividades e procedimentos utilizados pelo professor 

ofereçam duas propostas, uma no que diz respeito à apresentação da língua escrita para  

o  surdo  na escola e a outra a língua  de  sinais  como base para o aprendizado. 

Deixando clara a diferença linguística existente entre ambas. 

Cabe lembrar que a investigação apresenta suas limitações. As atividades 

analisadas não representam todo o esforço empreendido pela escola e pelos 

profissionais em um ano letivo para a alfabetização dos alunos surdos. Tratou-se apenas 

de uma amostra de 54 atividades e análise de 10 atividades de cada sala. Com isso, não 

se pretendeu fazer uma análise pormenorizada, pois apesar de as atividades terem 

demonstrado que as crianças têm pouco contato com a língua de sinais, a escola pode 

oferecer um diferencial linguístico, favorecendo a diversidade lexical, mesmo que a 

língua de sinais seja trabalhada de forma limitada.  

Ter acesso a uma língua não é apenas recebê-la, mas, sobretudo, adquiri-la na  

funcionalidade. Para isso, é necessária a interação com interlocutores competentes na  

língua  de negociação  para  mediar  a  compreensão  que,  provavelmente,  não  ocorre  

em diversos momentos, ou mesmo para certificar se houve compreensão. Por isso, 

apenas por meio de análises de atividades não foi possível mensurar como acontece na 

sua totalidade o aprendizado de alunos surdos.  

Indica-se que as pesquisas na área da Educação Especial e educação inclusiva 

necessitam de continuidade. Primeiramente, devido à escassez de investigações e 

análises do ensino de estudantes surdos, segundo, pela falta de pesquisas realizadas, 

levando em consideração as condições e as dificuldades encontradas no processo de 

escolarização de alunos surdos. 

 



96 
 

A partir das contribuições da presente pesquisa, percebe-se a carência de estudos 

linguísticos de descrição da língua de sinais e pesquisas acadêmicas sobre aprendizes 

surdos. Pode-se dizer que o estudo de análise de atividades com base na pesquisa 

qualitativa envolve um grande potencial para conhecer e compreender melhor os 

problemas no interior da sala de aula. Mas é preciso que mais estudiosos e 

pesquisadores discutam a alfabetização de alunos surdos, repensando a prática 

pedagógica oferecida pelo professor e pela escola. 
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	Há no Brasil a exigência da implantação de uma educação eficiente para todos, inclusive aos surdos. Para isso existem legislações que discorrem sobre a educação inclusiva, que respondem a acordos e princípios internacionais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (UNESCO, 1948) afirma o princípio da não discriminação e proclama o direito de toda pessoa à Educação. Portanto, é dentro desse contexto que as legislações que regem a educação no Brasil foram criadas para assegurar a todos, sem discriminação, o direito à educação.
	A Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) em seu artigo 206, inciso I, estabelece a "igualdade de condições de acesso e permanência na escola" como um dos princípios para o ensino e aponta, como dever do Estado, a oferta do atendimento especial, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).
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