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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 

que-fazeres se encontram um no corpo do outro. 

Enquanto ensino, contínuo buscando, reprocurando. 

Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e 

me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. 

(Paulo Freire, 1998, p. 32) 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

AGRADECIMENTO 

Agradeço a Deus, pelo dom da vida e pelas graças concedidas em minha vida. 

Ao professor Lucas Santos Campos não só pela orientação, mas também, pela 

amizade, confiança, força, compreensão e paciência, colaborando na superação dos desafios, 

durante a jornada do mestrado. 

À professora Cláudia Vivien, pelas valiosas contribuições durante sua disciplina no 

mestrado e na qualificação. 

À Professora Desirée De Vit Begrow pelas significativas contribuições no momento 

da qualificação. 

Aos outros professores e professoras do PPGCEL, pela troca de conhecimentos e 

ensinamentos. 

Aos colegas do Mestrado Acadêmico em Letras: Cultura, Educação e Linguagens, 

pelas trocas de experiências e laços de amizade, principalmente, Delvarte, Maria Amélia, 

Paula, Rosângela e Vanessa.   

Aos funcionários do PPGCEL, pela presteza no atendimento.  

À equipe da Escola Estadual de Educação Especial, que me permitiu a realização da 

pesquisa: à direção, pela acolhida e autorização; à professora da turma na qual se procedeu a 

observação, pela colaboração e disponibilidade em todos os momentos em que precisei de sua 

ajuda; aos funcionários, pela gentileza. 

Ao professor Josivaldo Pedreira Seixas, Secretário Municipal de Educação e Cultura 

de Anagé, pela compreensão ao me conceder a licença, durante os dois anos de 

desenvolvimento do mestrado, sem esse apoio seria impossível à realização do curso, sou 

eternamente grata. 

Aos colegas de trabalho dos Núcleos Regionais Lindo Horizonte I, II, III e da 

SARPE, pela compreensão. 

À colega de trabalho Janaíce Santos Ribeiro que, pelo companheirismo, amizade e 

compreensão, assumiu todas as minhas atividades no trabalho. 

Agradeço, de forma especial, à minha família que, diariamente, me incentiva, me 

alegra e me proporciona um amor incondicional, que me fez e faz superar todos os obstáculos 

da vida. 

Aos meus maravilhosos pais Amélia e Diolindo, pelo amor, humildade e 

ensinamentos. 

À minha querida irmã Karla, pelo incentivo e colaboração. 

 



6 

 

 

A meu querido sobrinho e afilhado Antonio, pela alegria. 

Aos meus anjos protetores Vó Nena e Vô Milton, pela sabedoria, fé e inspiração. 

Às minhas tias Hil e Zete, pelo carinho e atenção.  

Enfim, agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram para que eu 

conseguisse subir mais um degrau da escada da vida. Sou grata a todos por este momento 

ímpar em minha vida. 

 

 



7 

 

 

RESUMO 

PIRES, L. C. Gêneros textuais como instrumento de mediação simbólica no ensino-

aprendizagem de língua portuguesa como segunda língua para surdos: um estudo de caso. 

2014. 97f. Dissertação (Mestrado em Letras: cultura, educação e linguagens) – Programa de 

Pós-graduação em Letras: cultura, educação e linguagens – PPGCEL, Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, BA.  

 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre o ensino-aprendizagem de língua portuguesa, como 

segunda língua, para alunos surdos. Essa discussão foi impulsionada pela necessidade de 

aprofundar conhecimentos referentes ao contexto bilíngue em que essa minoria linguística 

precisa conviver e interagir. O bilinguismo para a comunidade surda apresenta-se da seguinte 

maneira: a LIBRAS, como primeira língua, e a língua portuguesa, em sua modalidade escrita, 

como segunda língua. Tomou-se como objetivo da pesquisa descrever como o aluno constrói 

sua aprendizagem de leitura e escrita em língua portuguesa, como segunda língua, através do 

gênero textual como instrumento de mediação simbólica. Entendendo a educação dos surdos 

como um campo multifacetado, utilizou-se o referencial teórico (i) dos Estudos Surdos, 

enfatizando as concepções do sujeito surdo, representadas, ao longo da história, Skliar (2010, 

2013) entre outros; (ii) da Linguística Aplicada, destacando o processo de ensino-

aprendizagem de língua, a partir de Moita Lopes (1996), Almeida Filho (2010, 2011), e dos 

estudos específicos do contexto de ensino-aprendizagem de língua para surdos, a partir de 

Salles (2004), Gesser (2010), Araújo e Lacerda (2006), Fernandes (2006a, 2006b e 2006c), 

Karnop (2009), Lodi (2012), Quadros e Schmiedt (2006) entre outros; (iii) da visão sócio-

histórica sobre gêneros textuais, a partir de Bakhtin (2011); Dolz e Schneuwly (2004) e 

Marcuschi (2010, 2011) e sobre mediação simbólica, ensino-aprendizagem pautada em 

Vygotsky (1994) e Luria (2010). A pesquisa foi realizada em uma Escola Estadual de 

Educação Especial, do Ensino Fundamental I, localizada na cidade de Vitória da Conquista-

BA, tendo como participantes os quatros alunos pertencentes ao 5º ano, do Ensino 

Fundamental I e a professora ouvinte, regente da turma. Nesta investigação, utilizou-se a 

metodologia do Estudo de Caso, à luz da abordagem qualitativa pautada em Bogdan e Biklen 

(1994). Assim, a coleta de dados ocorreu em três aulas de língua portuguesa que fez uso dos 

gêneros textuais, no ano letivo de 2013, através de vídeogravação. Com o procedimento 

ilustrado, foi possível realizar a análise e discussão de dados, chegando aos resultados da 

pesquisa. Nesse sentido, pode-se afirmar que, no ensino-aprendizagem de segunda língua, o 

uso de materiais em LIBRAS é elemento propulsor para o desenvolvimento da linguagem 

escrita, tornando o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa significativo para 

os surdos. A postura da professora é baseada na concepção interacionista de linguagem e 

ensino-aprendizagem, baseada na dialogia e nas trocas de experiências sociais, aspectos 

essenciais para o processo interacional de construção do conhecimento, a partir do uso dos 

gêneros textuais. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-Aprendizagem. Gêneros Textuais. Língua Portuguesa. 

Segunda Língua. Surdos. 
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ABSTRACT 

This paper proposes a reflection on the teaching-learning process of Brazilian Portuguese as a 

second language to deaf students. This discussion has been driven by the need to increase 

knowledge regarding the bilingual context in which linguistic minority must live, socialize 

and interact. Bilingualism for the deaf community is presented as follows: the Brazilian Sing 

Language (LIBRAS) as a first language and the Brazilian Portuguese in its written modality 

as a second language. The aim of this research is to describe how the students build their 

reading and writing skills in Brazilian Portuguese as a second language through the genre of 

texts as an instrument of symbolic mediation. By Understanding the deaf education as a 

multifaceted field, we used the theoretical framework (i) of Deaf Studies, emphasizing the 

concepts of deaf subject represented throughout history, Skliar (2010, 2013) among others (ii) 

of the Applied Linguistics field, highlighting the process of language teaching and learning 

from Moita Lopes (1996), Almeida Filho (2010, 2011), and the specific studies of the context 

of teaching and learning languages to the deaf, from Salles (2004), Gesser (2010), Araújo; 

Lacerda (2006), Fernandes (2006a, 2006b and 2006c), Karnop (2009), Lodi (2012), Quadros; 

Schmiedt (2006) among others (iii) of the socio-historical vision of textual genres, from 

Bakhtin (2011); Dolz; Schneuwly (2004) and Marcuschi (2010, 2011) and on symbolic 

mediation, teaching-learning grounded in Vygotsky (1994) and Luria (2010). The research 

was conducted in the State School of Special Education, in elementary class I, located in 

Vitória da Conquista, Bahia, Brazil. The participants were four students belonging to the 5th 

year of elementary school and their teacher as a listener and regent of the class. In this 

investigation it was used the Case Study methodology, in the light of the qualitative approach 

guided by Bogdan and Biklen (1994). Thus, data collection occurred in three Portuguese 

language lessons that made use of textual genres in the academic year 2013 through video 

recording. With the illustrated procedure, it was possible to perform the analysis and 

discussion of data, coming to search results. In this sense, it can be stated that, in the process 

of teaching-learning of a second language, the use of materials on LIBRAS is a pushing 

element for the development of written language, making the process of teaching and learning 

of the Brazilian Portuguese language significantly to the deaf students. The teacher‟s attitude 

is based on the interactionist conception of language and a teaching-learning process based on 

dialogism and exchanges of social experiences, essential for the interaction process of 

knowledge construction aspects from the use of textual genres. 

KEYWORDS: Teaching-Learning. Textual Genres. Portuguese. Second Language. Deaf. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presença de surdos no contexto educacional gera, no senso comum, várias 

indagações que precisam ser esclarecidas: o surdo na escola, por quê? Ele aprende? Ele fala? 

Os gestos utilizados na comunicação tem algum entendimento? Eles apresentam dificuldades? 

Eles escrevem? Essas e tantas outras questões aparecem no contexto escolar, seja por parte de 

alguns profissionais da área de educação, menos avisados e esclarecidos sobre a condição do 

surdo, seja da parte de pais de alunos e de outras pessoas. Sem dúvida, os fatores que geram 

essas e tantas outras indagações estão relacionados à falta de conhecimento e à forma como o 

surdo foi representado na sociedade ao longo da história da humanidade. Nessa trajetória, há 

muitos mitos decorrentes de concepções errôneas sobre a educação dos surdos, que precisam 

ser desconstruídos. 

Hoje, estudos, como os de Skliar (2010), situam a Surdez como diferença linguística, 

possibilitando um novo olhar sobre a realidade do surdo. Assim, acredita-se na 

implementação de novas práticas, discursos e fazeres pedagógicos, mas a construção desse 

novo patamar, no contexto educacional de alunos surdos, depende, necessariamente, tanto do 

conhecimento, como do esforço individual e coletivo, pois, sem dúvida, essa é a mola 

propulsora para qualquer trabalho envolvendo esse segmento social. 

O contato com alunos surdos, em escolas da rede pública, motivou a busca pelo 

conhecimento referente à temática da surdez, tendo em vista a necessidade de uma melhor 

compreensão do processo ensino-aprendizagem para o surdo. A partir disso, pensou-se na 

construção de um trabalho voltado para a educação dos surdos, focado na aprendizagem da 

segunda língua, a língua portuguesa, na modalidade escrita. Nesse sentido, levantou-se a 

seguinte questão norteadora: “Como o instrumento de mediação simbólica, gênero textual, 

pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa como segunda 

língua para surdos?” Esse questionamento demanda alguns desdobramentos, tais como: 

a) De que modo o gênero textual aparece no contexto da sala de aula? 

b) Como o professor apresenta a língua portuguesa escrita para os alunos surdos? 

Esse ensino está relacionado com as práticas sociais? 

c) Qual o papel da língua de sinais no contexto da sala de aula para o ensino-

aprendizagem de segunda língua? 

d) Como é conduzido o processo interacional (professor ouvinte-aluno surdo e aluno 

surdo-aluno surdo) em sala de aula para que aconteça a aprendizagem de leitura e escrita? 
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e) De que maneira os alunos participam das atividades que envolvem o aprendizado 

do português escrito? 

Definiu-se como objetivo geral descrever como o aluno constrói sua aprendizagem 

de leitura e escrita em língua portuguesa, como segunda língua, através do gênero textual 

como instrumento de mediação simbólica. 

Como objetivos específicos, buscou-se: registrar o emprego dos gêneros textuais, no 

contexto da sala de aula, no trabalho com a leitura e escrita; indicar as formas de apresentação 

dos gêneros textuais para alunos surdos; destacar o papel da língua de sinais no ensino-

aprendizagem de segunda língua para os surdos; identificar como se estabelece o processo 

interacional (professor-aluno e aluno-aluno) para a construção de conhecimentos referentes à 

leitura e escrita, em uma classe de alunos surdos, do 5º ano, do Ensino Fundamental. 

O texto apresenta-se da seguinte forma: 

A introdução corresponde à primeira seção, na qual se apresenta a organização da 

pesquisa quanto a seus aspectos organizacionais (pergunta norteadora, objetivos do trabalho 

dissertativo e a estrutura da pesquisa). 

Na segunda seção, apresenta-se um breve histórico da educação dos surdos, 

destacando-se algumas filosofias educacionais dessa trajetória. A contextualização histórica 

sobre as filosofias de educação para surdos demonstram que a comunidade surda tem 

necessidade de interagir e se comunicar por meio de uma língua própria. Nesse sentido, a 

corrente do bilinguismo tem o objetivo de respeitar as características culturais do grupo e de 

garantir o acesso à língua portuguesa na modalidade escrita.  Essas reflexões são pautadas nos 

Estudos Surdos empreendidos por Skliar (2010, 2013) e outros estudiosos, enfatizando as 

concepções do sujeito surdo ao longo da história. 

Na terceira seção, o ensino-aprendizagem de língua é apresentado sob a perspectiva 

interdisciplinar da Linguística Aplicada. A natureza dessa ciência social abre um leque de 

diálogo com os mais diversos campos de conhecimento, dentre eles, a Psicologia. As 

discussões estão pautadas na corrente sócio-histórica, conforme a seguinte organização: da 

Linguística Aplicada, destacando o processo de ensino-aprendizagem de língua, a partir de 

Moita Lopes (1996), Almeida Filho (2010, 2011); dos estudos específicos do contexto de 

ensino-aprendizagem de língua para surdos, a partir de Salles (2004), Gesser (2010), Araújo e 

Lacerda (2006), Fernandes (2006a, 2006b e 2006c), Karnop (2009), Lodi (2012), Quadros e 

Schmiedt (2006) entre outros; da visão sócio-histórica sobre gêneros textuais, a partir de 

Bakhtin (2011), Dolz e Schneuwly (2004) e Marcuschi (2010, 2011); e da mediação simbólica 
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no ensino-aprendizagem, pautada em Vygotsky (1994) e Luria (2010). Esse diálogo permite 

perceber o rompimento com teorias estruturalistas/behavioristas e situa o ensino-

aprendizagem de língua, num enfoque sociointeracionista, tornando a situação de 

aprendizagem dinamizadora, além de ser baseada na dialogia e nas trocas sociais. 

A quarta seção evidencia a metodologia da pesquisa. Cabe registrar que o estudo foi 

realizado em uma Escola Estadual de Educação Especial, localizada na cidade de Vitória da 

Conquista-BA, tendo como participantes os quatros alunos pertencentes ao 5º ano do ensino 

fundamental I e a professora ouvinte, regente da turma. Nesta investigação, utilizou-se a 

metodologia do Estudo de Caso, à luz da abordagem qualitativa de Bogdan e Biklen (1994). 

A coleta de dados ocorreu ao longo de três aulas de língua portuguesa em que houve uso dos 

gêneros textuais, no período letivo de 2013. 

A quinta seção apresenta a análise, discussão de dados e os resultados da pesquisa. 

Pode-se dizer que, no ensino-aprendizagem de segunda língua, o uso de materiais em 

LIBRAS é elemento propulsor para o desenvolvimento da linguagem escrita, tornando o 

processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa significativo para os surdos. Com base 

no desenvolvimento de leitura e escrita demonstrado pelos alunos da classe observada, pode-

se afirmar que os gêneros textuais, de fato, funcionam como instrumento de mediação 

simbólica, à medida que proporcionaram: acesso ao uso autêntico da língua em contextos 

reais, possibilitando aos alunos atribuição de significados na realização de leitura; qualidade 

de trocas sociais entre os pares e professor, mediada pela LIBRAS, favorecendo a construção 

dos sentidos presentes nos textos de língua portuguesa; respeito à singularidade dos surdos, 

por meio da valorização da LIBRAS, garantindo aos surdos melhores resultados na 

aprendizagem; oportunidade de os alunos exercitarem seus conhecimentos, aplicando-os em 

atividades práticas, como os cartazes da campanha outubro rosa, reconhecendo o valor social 

da linguagem escrita; e produções escritas pelos alunos visando um público real, tornando-os 

escritores de textos de circulação social. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

 A história da educação dos surdos é marcada por diferentes concepções. A cada 

período histórico, o surdo é encarado sob o prisma teórico vigente. Essa retrospectiva traz um 

melhor entendimento sobre a educação desses indivíduos. 

 De acordo com Goldfeld (2002, p. 27), “na antiguidade os surdos foram percebidos 

de formas variadas: com piedade e compaixão, como pessoas castigadas pelos deuses ou 

como pessoas enfeitiçadas, e por isso eram abandonados ou sacrificados”. Até o século XV, 

os surdos eram vistos como pessoas primitivas, ou seja, como indivíduos incapazes. Assim, 

eles não tinham acesso à educação, o que lhes condenava a viver à margem dos direitos na 

sociedade. 

 A partir do século XVI, um cenário de mudanças começa aparecer na vida social das 

pessoas surdas. Costa (2010, p. 21) faz a seguinte descrição sobre o surdo diante desse novo 

contexto histórico: 

O sujeito surdo passa a ser olhado como apto à linguagem, capaz de 

comunicar-se, de pensar, de expressar sentimentos, um ser moral, não é mais 

considerado um ser rudimentar, a posição-sujeito surdo é tornada humana. 

Faz-se presente, por meio desse deslocamento, a força da ideologia e sua 

formação que acontece no processo de historicidade e leva a sociedade a ter 

novas concepções sobre antigas questões que sempre foram postas à 

humanidade, a presença do sujeito surdo. 

 Costa (2010, p. 22) destaca que esse olhar e consequente posicionamento 

diferenciado sobre a pessoa surda contou com a contribuição Girolamo Cardano (1579), um 

dos primeiros defensores da garantia de uma nova visão sobre os surdos. Para ele, o surdo era 

um ser capaz. Deveria, portanto, ser educado e instruído. Na oportunidade, Cardano utilizou 

um método de associação de figuras desenhadas, fazendo com que os surdos tivessem a 

possibilidade de elaborar conceitos e conseguiu êxito no desenvolvimento de seu trabalho. 

 Outro importante nome de destaque na educação dos surdos se manifesta na figura 

do monge beneditino Pedro Ponce de Leon (1520-1584). Ele é considerado o primeiro 

professor da história dos surdos. Seu trabalho foi desenvolvido com quatro alunos surdos, 

pertencentes a famílias nobres da Espanha. Na tentativa de oralizar os surdos, as atividades de 

ensino desenvolvidas por Ponce de Leon baseavam-se no falar grego, latim e italiano. O 

monge também ensinava aos alunos conceitos de física e astronomia. Foi desenvolvida pelo 

monge beneditino uma metodologia específica, para a educação dos surdos, que incluía 

datilologia (representação manual de letras do alfabeto), escrita e oralização. Além disso, ele 

fundou uma escola de professores de surdos (GOLDFELD, 2002). 
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 Para Guarinello (2007, p. 21), o século XVII é considerado como um período de 

descobertas e curiosidades científicas para o contexto da surdez. “Na Espanha, os sucessores 

de Ponce de Léon passaram a se interessar pelas diferentes formas de comunicação usadas 

pelos surdos”. Assim, em 1620, na Espanha, o trabalho de Pedro Ponce de Leon sobre a 

invenção do alfabeto manual foi publicado no livro Reducción de lãs letras y artes para 

enseñar a hablar a los mundos, por Juan Martin Pablo Bonet. Além disso, Guarinello (2007, p. 

22) aborda que “Bonet acreditava que primeiramente os surdos deveriam dominar a leitura, a 

escrita e o alfabeto digital e, depois disso, estariam prontos para falar. Ele é considerado um 

dos precursores do oralismo”. 

 Outro auxílio sobre a temática partiu do espanhol Jacob Rodrigues Pereire, seguidor 

de Bonet. Mas, seu foco de trabalho estava voltado para a prioridade da fala, proibindo o uso 

dos gestos. Guarinello (2007, p. 23) descreve sobre a prática de Jacob Pereire, enfatizando 

que ele “utilizava-se do alfabeto digital e costumava manipular os órgãos fonoarticulatórios 

de seus alunos. Seu objetivo, porém, era o de que os surdos se comunicassem oralmente e pela 

escrita”. 

 No cenário francês, em 1750, encontra-se, na educação dos surdos, a significativa 

contribuição do Abade Charles Michel de L‟Epée. O trabalho desenvolvido por ele começou a 

partir da relação que estabeleceu com surdos que perambulavam pelas ruas de Paris, a partir 

desse contato, L‟Epée aprendeu a língua de sinais e criou os “Sinais Metódicos”, resultado da 

combinação da língua de sinais com a gramática francesa. Considera-se que a experiência do 

Abade foi bastante exitosa. Ele transformou sua casa em uma escola pública para surdos, 

atendendo uma quantidade expressiva de surdos para a sua época. As atividades 

desenvolvidas na instituição de ensino por L‟Epée indicava um compromisso com o acesso à 

educação pública gratuita para os surdos, independente do nível social dos mesmos. 

Ele foi o primeiro a considerar que os surdos tinham uma língua própria. 

Devido ao grande sucesso de seu método, pela primeira vez na história, os 

surdos foram capazes de ler e escrever, adquirindo, assim, uma instrução. 

Em 1760, o abade fundou a primeira escola para surdo no mundo, o Instituto 

Nacional para Surdos-Mudos de Paris, já que acreditava que todos os surdos, 

independente do nível social, tinham direito à educação (GUANIRELLO, 

2007, p. 24). 

 Nesse mesmo período, 1750, na Alemanha, por meio de Samuel Heinick, surgem as 

primeiras noções do que hoje constitui a filosofia educacional Oralista. Essa filosofia baseia-

se no ensino da língua oral, desconsiderando a língua de sinais. Heinick foi quem fundou a 

primeira escola pública que se baseava no método oral, atendendo um quantitativo de 09 

alunos surdos.   
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 Percebe-se que existem diferenças entre essas duas realidades, no que se refere à 

metodologia de ensino. Goldfeld (2002, p. 29) informa: “as metodologias de L‟Epée e 

Heinick se confrontaram e foram submetidas à análise científica. Os argumentos de L‟Epée 

foram considerados mais fortes e, com isso, foram negados a Heinick recursos para ampliação 

de seu instituto”. A divergência entre os dois educadores é um marco da posição antagônica 

entre língua de sinais e a tendência oralista. 

 De acordo com estudos sobre a educação dos surdos, verifica-se que, no século 

XVIII, houve um grande interesse, referente aos métodos de ensino voltados para o contexto 

educacional do indivíduo surdo. Goldfeld (2002, p. 29) assinala que “é o período mais fértil 

da educação dos surdos. Nesse século, ela teve grande impulso, no sentido quantitativo com o 

aumento de escolas para surdos, e qualitativo, já que, pela língua de sinais os surdos podiam 

aprender e dominar diversos assuntos e exercer várias profissões”. 

 No século XIX, experiências da área médica passam a fazer parte do universo da 

educação dos surdos, destaca-se a contribuição do médico francês Jean Marc Gaspard Itard. 

Ele é considerado o pai da otorrinolaringologia moderna, seu pressuposto indicava que o 

surdo deveria ser educado somente pela fala, e pela restauração da audição, seguindo a mesma 

linha de pensamento de Heinicke. 

 Em 1880, acontece o Congresso de Milão. Esse evento definiu o método que deveria 

ser utilizado na educação dos surdos, o oralismo. A partir de então, a língua de sinais foi 

oficialmente proibida. Cabe, aqui, destacar que os professores surdos não puderam participar 

da escolha dessa nova metodologia. Nesse sentido Skliar (2010, p. 75) assinala: 

Nesse Congresso – que não contava com a participação nem com a opinião 

da minoria interessada – um grupo não muito numeroso de educadores 

ouvintes impôs a superioridade da língua oral sobre a língua de Sinais, e 

decretou, sem fundamentação científica alguma, que a primeira deveria 

constituir o único objetivo de ensino. As motivações e ideias que fizeram 

possível esta conclusão – que não pode nem deve ser considerada somente 

de natureza metodológica – são ainda hoje objeto de estudo por parte de 

numerosos pesquisadores. 

 A partir daquele momento, a educação dos surdos passou a ser inspirada por um 

modelo que privilegiava a língua oral, proibindo qualquer outra forma de comunicação. Sendo 

assim, a língua de sinais passa a ser vista como um símbolo de repressão física e psicológica. 

Nessa perspectiva, Skliar (2010, p. 77) define o seguinte modelo de concepção para surdez: 

O modelo clínico-terapêutico impôs uma visão estritamente relacionada com 

a patologia, com o défict biológico, com a surdez do ouvido, e se traduziu 

educativamente em estratégias e recursos de índole reparadora e corretiva. A 

partir desta visão, a surdez afetaria de um modo direto a competência 

linguística das crianças surdas, estabelecendo assim uma equivocada 
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identidade entre a linguagem e a língua oral. Desta ideia se deriva, além 

disso, a noção de que o desenvolvimento cognitivo está condicionado ao 

maior ou menor conhecimento que tenham as crianças surdas da língua oral. 

Essa nomenclatura para a concepção que se estabelece no universo dos surdos segue 

as orientações da medicina, na medida em que se direciona para a medicalização da surdez. 

Skliar (2010, p. 77) explica esse termo difundido para o contexto dos surdos: “[...] significa 

orientar toda a atenção à cura do problema auditivo, à correção de defeitos da fala, ao 

treinamento de certas habilidades menores, como leitura labial e a articulação, mais que a 

interiorização de instrumentos culturais significativos, como a língua de sinais”. Essa 

abordagem entende a surdez como doença que deveria ser curada. Assim, a prioridade da 

atenção ao surdo se volta para questões de saúde, acreditando-se que, nessa área, seria 

encontrada a solução para o problema da surdez, pois “a educação sozinha não conseguiria 

corrigir essa deficiência”. 

Na filosofia do oralismo, a organização metodológica do ensino perpassava pela 

eficiência e eficácia da língua oral para o desenvolvimento cognitivo, descartando a 

possibilidade do uso da língua de sinais, por acreditar que essa língua não se constitui em um 

verdadeiro sistema linguístico, mas em um conjunto de gestos, que carece da estrutura 

gramatical. Na corrente oralista, buscava-se a transformação de uma criança surda em um 

adulto ouvinte. Dessa maneira, o aspecto pedagógico se fundamentava em práticas 

reabilitadoras. Pode-se dizer que o paradigma oralista para a educação dos surdos elegia e 

selecionava os interesses da comunidade ouvinte, tornando seu pensamento universal, 

deixando de fora as especificidades da comunidade surda. 

A metodologia oralista, por não fazer frente às reais necessidades do sujeito surdo, 

não estava trazendo sucesso para a aprendizagem dessa comunidade. Por isso, a língua de 

sinais acabou sendo retomada. Goodfeld (2002, p. 31) indica que esse fato em muito se deve à 

contribuição de Willian Stokoe que, em seu artigo “Sign Language Structure: An Outline of 

the Visual Communication System of the American Deaf”, demonstrou que a estrutura da 

língua de sinais americana (ASL) corresponde a todas as características das línguas orais. 

Deste modo, houve uma queda do modelo hegemônico proposto pelo oralismo.  

Surge, então, nos anos de 1970, um movimento pela adoção da filosofia da 

comunicação total. Essa vertente teórica, apresenta-se como uma nova alternativa para os 

surdos. A comunicação total representou um avanço em comparação com o oralismo. A 

corrente espalhou-se rapidamente pela maioria das escolas, em diversos países, ganhando 

repercussão mundial, mas não alcançou o sucesso esperado. Para Guarinello (2007, p. 31-32) 
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“a comunicação total teve efeitos muito fracos, já que o sucesso acadêmico dos surdos da 

América não sofreu os resultados significativos, pois é simplesmente impossível 

simultaneamente utilizar duas línguas”. 

No final da década de 70, no século XX, surge a proposta do bilinguismo. Essa 

corrente começa a ser desenvolvida com a contribuição de pesquisadores das áreas de 

Sociologia, Antropologia e Linguística. Skliar (2010) descreve que, nesse período, surgiu uma 

concepção socioantrológica da surdez, perspectiva que, por sua vez, se opõe ao modelo 

clínico. De acordo com Skliar (2010, p. 100-101), o foco dessa nova tendência possibilita que 

o indivíduo surdo e comunidade surda sejam vistos pela sociedade da seguinte maneira: 

Os surdos formam uma comunidade linguística minoritária caracterizada por 

compartilhar uma língua de sinais e valores culturais, hábitos e modos de 

socialização próprios. A língua de sinais constitui o elemento identitário dos 

surdos, e o fato de constituir-se em comunidade significa que compartilham 

e conhecem os usos e normas de uso da mesma língua já que interagem 

cotidianamente em um processo comunicativo eficaz e eficiente. Isto é, 

desenvolveram as competências linguística e comunicativa – e cognitiva por 

meio do uso da língua de sinais própria de cada comunidade de surdos.  

A comunidade surda se origina em uma atitude diferente frente ao défict, já 

que não leva em consideração o grau de perda auditiva de seus membros. A 

participação na comunidade surda se define pelo uso comum da língua de 

sinais, pelos sentimentos de identidade grupal, o autorreconhecimento e 

identificação como surdo, o reconhecer-se como diferentes, os casamentos 

endogâmicos, fatores estes que levam a redefinir a surdez como uma 

diferença e não como uma deficiência. Pode-se se dizer, portanto, que existe 

um projeto surdo da surdez. A língua de sinais anula a deficiência e permite 

que os surdos consigam, então, uma comunidade linguística minoritária 

diferente e não um desvio da normalidade (grifo nosso). 

A partir disso, é importante destacar que a comunidade surda tem sua língua própria, 

a língua de sinais. Desse modo, pode-se dizer que o uso da língua de sinais é uma ferramenta 

de poder para a representação do surdo na sociedade. No modelo bilíngue, o indivíduo surdo 

tem o direito garantido ao acesso a língua natural própria de sua comunidade, a língua de 

sinais (primeira língua), e a língua majoritária de seu país (segunda língua). Skliar (2010, p. 

102) evidencia sobre essa proposta dizendo que: 

O modelo bilíngue propõe, então, dar acesso à criança surda às mesmas 

possibilidades psicolinguísticas que tem a ouvinte. Será só desta maneira que 

a criança surda poderá atualizar suas capacidades linguístico-comunicativas, 

desenvolver sua identidade cultural e aprender. O objetivo do modelo 

bilíngue é criar uma identidade bicultural, pois permite à criança surda 

desenvolver suas potencialidades dentro de uma cultura surda e aproximar-

se, através dela, à cultura ouvinte. Esse modelo considera, pois, a 

necessidade de incluir duas línguas e duas culturas dentro da escola em dois 

contextos diferenciados, ou seja, com representantes de ambas comunidades 

desempenhando na aula papéis pedagógicos diferentes. 
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Com a proposta bilíngue inaugura-se um novo tempo de possibilidades e posturas na 

educação dos surdos, visto que se começa a pensar sobre esse contexto a partir das 

especificidades dessa minoria linguística. Seguindo essa perspectiva, Skliar (2010, p. 103) 

argumenta que “o bilinguismo se traduz em um aumento das capacidades metacognitivas e 

metalinguísticas que, por sua vez, facilitam toda aprendizagem linguística e conduzem a 

melhores desempenhos escolares”. 

Nesse sentido, a mudança paradigmática no campo da surdez alavancada pelo 

bilinguismo torna a língua de sinais imprescindível, pois possibilita ao sujeito surdo o 

domínio linguístico da sua língua natural que auxilia para sua capacidade de expressar-se de 

forma plena e segura. Skliar (2010, p. 103) complementa dizendo que “a experiência prévia 

com uma língua contribui para a aquisição da segunda língua, dando à criança as ferramentas 

heurísticas necessárias para a busca e organização dos dados linguísticos e o conhecimento, 

tanto geral como especifico, da linguagem”. 

É importante ressaltar que o acesso à língua oficial, por meio do uso da escrita, 

garante ao surdo um recurso para registrar, compartilhar ideias, buscar conhecimentos e 

organizar o pensamento, contribuindo para sua convivência em uma sociedade ouvinte, 

lembrando que o acesso à cultura ouvinte acontece com base nas experiências culturais dos 

surdos. 

Sanchez (apud SKLIAR, 2010, p. 104) traz outra importante referência à proposta 

bilíngue, ao destacar sobre a planificação e a aplicação de quatro tópicos fundamentais, 

aspectos importantes que devem ser considerados pelo modelo bilíngue, sendo eles: 

[...] a criação de um ambiente apropriado às formas particulares de 

processamento comunicativo, linguístico e cognitivo das crianças surdas, seu 

desenvolvimento socioemocional íntegro baseado na identificação com 

adultos surdos, a possibilidade de que desenvolvam sem pressões uma teoria 

sobre o mundo que os rodeia e um completo acesso à informação curricular e 

cultural. 

Nesse contexto, considera-se que a comunidade surda tem a necessidade de se 

comunicar por meio de uma língua própria. Assim, a corrente do bilinguismo tem o objetivo 

de respeitar as características culturais do grupo. Goldfeld (2002, p. 51) aponta que as 

diferentes sociedades criam especificidades linguísticas, de acordo com suas necessidades, 

“como: os índios que vivem na selva e nomeiam a cor verde de diversos nomes, dependendo 

da tonalidade das plantas. Os esquimós que possuem diversas palavras para denominar a cor 

branca da água em estado sólido”. 
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Nas últimas décadas, têm se intensificado os movimentos de resistência ao discurso 

hegemônico que pairou na história da educação dos surdos. Nesse sentido, os Estudos Surdos, 

representados por Skliar (2010; 2013) e outros autores visam a uma abordagem crítica dos 

discursos clínicos, da medicalização e do ouvintização
1
 da educação dos surdos. Essa 

perspectiva teórica encontra-se interconectada a outras linhas do campo educacional, como: 

Estudos Culturais, antropologias de grupos minoritários, estudos feministas, políticas 

educacionais etc. Essa teia de discursos possibilita um olhar para a surdez como diferença. 

Entendendo as diferenças culturais de cada grupo, compreendeu-se a necessidade de 

se discutir sobre a corrente do bilinguismo dos surdos, sustentada pelos estudos de Skliar 

(2010), ao defender um olhar sócio antropológico da surdez, como uma comunidade 

linguística e cultural diferente. Nessa perspectiva, os surdos não são valorizados pela carga 

semântica do ser deficiente e incapaz, mas são vistos como sujeitos diferentes que apresentam 

uma língua própria, a língua de sinais. 

                                                           
1 Ouvintismo trata-se de um conjunto de representações ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado 

a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, é nesse olhar-se, e nesse narrar-se que 

acontecem as percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte; percepções que legitimam as práticas 

terapêuticas habituais (SKLIAR, 2013, p.15). 
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3 ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA: UM CAMPO MULTIFACETADO 

As questões sobre o ensino-aprendizagem de língua, que serão tratadas nesta seção, 

situam-se na perspectiva da Linguística Aplicada (doravante LA). Julgou-se importante, em 

primeiro lugar, situar historicamente a constituição epistemológica da pesquisa em LA e, em 

seguida, apontar suas contribuições para o contexto de ensino-aprendizagem de alunos surdos. 

Segundo Almeida Filho (2011, p. 14-15), foi nos meados da década de 80 do século 

XX que a LA começou ter um novo foco de abrangência, passando a ser vista como um 

campo interdisciplinar, que tem como locus de confluência e contribuição das várias ciências-

fonte para a solução de problemas de uso da linguagem. 

Ao final da década de 90 desse mesmo século, a LA se torna uma área científica, 

com metodologia e objeto de estudos próprios. Almeida Filho (2011, p. 16) explica que a 

[...] LA não precisa mais ser tomada redutoramente como aplicação da 

linguística, embora esta continue sendo um das ciências com as quais o 

diálogo se mantém vivo. Aplicação da teoria linguística passou a ser uma 

modalidade de pesquisa em linguística aplicada, mas nem longe a mais 

viçosa das suas tendências. Agora, LA é a área de estudos voltada para a 

pesquisa sobre questões de linguagem colocadas na prática social. 

Moita Lopes (1996, p. 20-21) também apresenta a LA como área interdisciplinar 

evidenciando que 

A LA tem como uma das tarefas no percurso de uma investigação mediar 

entre conhecimento teórico advindo de várias disciplinas (por exemplo, 

psicologia, educação, linguística etc.) e o problema de uso da linguagem que 

pretende investigar. O corpo de conhecimento teórico utilizado pelo linguista 

aplicado vai depender das condições de relevância determinadas pelo 

problema a ser estudado; portanto, isto implica o fato de que seja possível 

que os subsídios teóricos para explicitação de uma determinada questão 

possam vir de disciplinas outras que a linguística, mesmo quando esta é 

entendida em seu sentido macro. 

Almeida Filho (2011, p. 17) mostra que “em um cenário simplificado de 

aprendizagem seria possível dizer a uma pessoa exatamente em quanto tempo ela obteria uma 

proficiência básica, intermediária ou avançada numa língua dada”. Nesse sentido, pode-se 

inferir o quanto estava presente uma abordagem simplista envolvendo o ensino-aprendizagem 

de língua, uma vez que, “para saber qual o período necessário à aprendizagem, bastaria 

calcular o tempo a fim de conciliar os objetivos do aprendiz como material de amostra de 

língua e a disponibilidade de tempo para estudo desse indivíduo”. 

Para contrapor essa ideia, o autor versa sobre um cenário de aprendizagem real, 

sustentada pela teoria da LA, em que destaca a complexidade do ensino-aprendizagem de 

língua, evidenciando um conjunto de variáveis para o processo de ensinar-aprender: 
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As variáveis são de natureza distinta: intrínsecas à pessoa como as afetivas 

(ligadas a condições de saúde, cansaço, idade) e sócio-cognitivas (ligadas a 

estratégias conscientes e inconscientes de organizar a experiência do contato 

linguístico com outros em interação na língua alvo) ou extrínsecas como 

material didático, técnicas e recurso do método, tempo disponível para 

estudo, condições de exposição às amostras de línguas etc (ALMEIDA 

FILHO, 2011, p. 17). 

Verifica-se, portanto, uma complexidade no ensinar-aprender uma língua e, quando 

se trata de uma minoria linguística, a questão parece que se torna ainda mais complexa. 

Seriam os sujeitos minoritários mais complicados? É claro que não. O problema está no 

modelo de sociedade homogeneizadora, que, por muito tempo, sustentou a realidade brasileira 

e não proporcionou uma reflexão crítica sobre o processo de ensino-aprendizagem de línguas, 

uma vez que esse era entendido de maneira reducionista. 

Partindo desse pressuposto, entende-se a necessidade do enfraquecimento do poder 

hegemônico representado pelo grupo dominante. Sendo assim, faz-se necessário pensar em 

uma concepção de linguagem que melhor se relacione com o ensino-aprendizagem de língua, 

César e Cavalcanti (2007, p.62-63) referenciam que 

No campo conceitual, ao invés da estabilidade dos níveis de análise da 

“língua” (sintaxe, morfologia, léxico) e seus modelos teóricos, interessa 

pensar a língua como uma porção de conjuntos híbridos de diversos 

fragmentos (modulações, textos, tons), a partir dos quais são possíveis 

determinadas combinações. Línguas multiformes... 

A partir desse campo conceitual, entende-se que língua é um objeto multifacetado e 

híbrido, portanto, não pode estar associado a um modelo fixo e homogêneo presente nas 

gramáticas. 

É valido ressaltar que os diferentes contextos culturais são contemplados a partir da 

expressão multiforme, proposto pelas autoras, considerando a pluralidade linguística 

envolvida no contexto brasileiro. Assim, “o status da língua não deve ser definido apenas em 

relação à língua oficial ou nacional de um país e sim a partir da perspectiva dos usuários, em 

suas respectivas comunidades de fala” (GESSER, 2010, p. 9) como os contextos de minorias 

linguísticas. 

No Brasil, tem-se a língua portuguesa como a primeira língua L1 da maioria dos 

indivíduos. Quando se trata, porém, de indivíduos surdos, o Português representa uma 

segunda língua L2, tendo em vista que a Língua de sinais brasileira - LIBRAS
2
, se configura 

                                                           
2
 Em 2002, instaura-se no Brasil uma política específica para a língua de sinais, qual seja, sua 

regulamentação através da Lei nº 10.436/2002 que garante o reconhecimento de um estatuto 

linguístico a esse código de comunicação e, ao mesmo tempo, assinala que esta não pode substituir o 

português.  
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como a primeira língua L1 ou língua materna (LM). A seguir, será feita uma apresentação de 

alguns aspectos teóricos metodológicos para o processo de ensino-aprendizagem de língua, 

enfocando o contexto do ensino-aprendizagem de segunda língua para os alunos surdos. 

3.1 ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA: UM ENFOUE SOBRE L2 PARA SURDOS 

Segundo Almeida Filho (2010, p.17), o processo de ensino-aprendizagem de língua 

envolve algumas dimensões, como: 

(i) planejamento das unidades de um curso; (ii) produção de materiais de 

ensino ou a seleção deles; (iii) as experiências na, com e sobre a língua-alvo 

realizadas com os alunos principalmente dentro mas também fora da sala de 

aula; (iv) a avaliação de rendimento do alunos (mas também a própria auto-

avaliação do professor e avaliação dos alunos e ou externa do trabalho do 

professor). 

Esse conjunto de atividades que permeia o fazer pedagógico, encontra-se respaldado 

por uma abordagem, que, conforme menciona o autor, orienta as decisões do professor na 

construção do seu ensino. Cabe, aqui, ilustrar a definição da expressão abordagem para o 

contexto do ensino de língua, sob a perspectiva de Almeida Filho (2010, p.17). 

uma abordagem equivale a um conjunto de disposições, conhecimento, 

crenças, pressupostos e eventualmente princípios sobre o que é linguagem 

humana, LE, e o que é aprender e ensinar uma língua-alvo. Como se trata de 

educação em língua estrangeira propiciadas em contextos formais escolares, 

frequentemente tais disposições e conhecimentos precisam abranger também 

as concepções de homem, de sala de aula e dos papéis representados de 

professor e aluno de uma nova língua. 

Pode-se entender “abordagem” como uma filosofia de ensinar. Partindo dessa 

interpretação, é necessário compreender as diferentes abordagens utilizadas no ensino de 

língua. A discussão sobre essa temática será apresentada à luz do referencial teórico proposto 

por Salles (2004) e Gesser (2010), autoras que estudam sobre o processo de ensino-

aprendizagem de língua no contexto educacional dos surdos. 

Para Salles (2004, p.98), “adotar uma abordagem como suporte para a elaboração de 

um método implica estabelecer uma concepção de língua, que servirá de base para definir 

como ela deverá ser ensinada e aprendida”. Desse modo, acredita-se que as posturas teóricas 

de cada abordagem do ensino de língua se apoiam em determinadas correntes da linguística, 

representadas pelo: estruturalismo (anos de 50 e 60), funcionalismo (anos de 70) e 

                                                                                                                                                                                     
O Decreto Federal nº 5.626/2005 configura-se como uma contribuição de grande relevância para as 

conquistas dos direitos da pessoa surda, pois, ao regulamentar a Lei da Língua Brasileira de Sinais nº 

10.436/2002, o decreto estabelece para o sujeito surdo a LIBRAS como a primeira e o Português, na 

modalidade escrita, como a segunda língua. Prevê, também, a organização de turmas bilíngues. O 

modelo pedagógico do bilinguismo, portanto, é referendado pela legislação brasileira. 
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interacionismo (anos de 80 até os dias atuais). Conforme esclarece a autora, “embora cada 

uma possua concepções de língua e aprendizagem distintas, o rompimento maior em termos 

teóricos ocorreu entre as duas primeiras. Quanto ao interacionismo, pode-se dizer se enfatiza 

alguns aspectos da comunicação já apontadas pelo funcionalismo”. 

Destacam-se, aqui, as principais características das abordagens estruturalista, 

funcionalista e interacionista: 

Na abordagem estruturalista, a língua é concebida como um sistema de elementos, 

relacionados estruturalmente, usados para a codificação e decodificação do significado. A 

aprendizagem da língua centra-se no domínio dos elementos do sistema que segue os 

pressupostos do estruturalismo linguístico, como também das ideias sustentadas pela 

psicologia behavorista, ao defender os modelos de condicionamento, reforço positivo e 

formação de hábito com base para aprendizagem. As atividades que direcionam o ensino 

preconizam a memorização de estruturas por meio de repetições e exercícios mecânicos, 

como reforço positivo imediato das respostas corretas (SALLES, 2004, p. 99). 

Na abordagem funcionalista, a língua passa a ser vista como um meio para expressão 

dos significados funcionais – concepção de língua como instrumento de comunicação. No 

processo de aprendizagem da língua, a ênfase recai sobre as dimensões semânticas. Dessa 

maneira, a especificação e organização dos conteúdos a serem ensinados têm por base as 

categorias de significados e funções, ao invés de priorizar os elementos estruturais e 

gramaticais. 

A concepção de língua excede os limites da estrutura linguística interna e abarca 

aspectos sociopragmáticos. Isso implica em mudanças para os procedimentos de ensino de 

L2, tanto no que diz respeito à elaboração de material didático quanto à sala de aula. Portanto, 

“o ensino de uma segunda língua deixa de ser um processo de explicitação e domínio rígido 

de estruturas e passa a ser um processo dinâmico que concebe ao aluno como usuário da 

língua, que deverá ser capaz de se comunicar em diferentes situações e contextos” (SALLES, 

2004, p. 101-102). 

Verifica-se, claramente, muitas mudanças entre as duas primeiras vertentes. Já a 

abordagem interacionista é vista como uma espécie de ramificação da funcionalista ou 

comunicativa. Hoje, pode-se encontrar métodos de ensino intitulados de comunicativo-

interacionais. Salles (2004, p. 103) retrata a seguinte ideia central da abordagem interacionista 

(...) a aprendizagem se dá por meio do exercício comunicativo de interagir, 

por meio da construção do discurso. Como as teorias interacionais 

concentram-se nos padrões de ação e negociação encontrados em trocas 

conversacionais, o conteúdo do ensino pode ser especificado e organizado 
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em termos de padrões de trocas e interações, ou pode permanecer sem 

especificações, a ser moldado pelas inclinações dos aprendizes como agentes 

construtores da interação. (...) fazer com que o aluno vivencie a inter-ação 

em sala, transformando esse ambiente em realidade discursiva e 

aproximando-o, dentro do possível, à realidade „lá fora‟ (grifo do autor). 

Considera-se, pois, que a abordagem interacionista rompe com os ideais propostos 

pela corrente estruturalista e agrega conceitos da abordagem comunicativa, principalmente 

nos aspectos referentes à contextualização, competência comunicativa e reconhecimento do 

erro no processo de aprendizagem etc., tornando a situação de aprendizagem dinamizadora, a 

partir eixo principal a ser constituído no ambiente da sala de aula, a interação. O ato de 

interagir é um requisito fundamental para aprendizagem de L2, portanto, o movimento 

interacional presente na sala de aula visa aproximar as atividades da língua a situações 

naturais do cotidiano (SALLES, 2004, p. 107). 

Brown (apud SALLES, 2004, p.107) descreve as características de uma sala de aula 

interativa: 

a) realização de uma quantidade razoável de trabalhos em grupo ou em 

pares;  

b) fornecimento de informações autênticas em contextos do mundo real;  

c) produção visando a uma verdadeira comunicação; 

d) realização de tarefas que preparem os alunos para o uso autêntico da 

língua 'no mundo lá fora'; 

e) prática da comunicação oral por meio da negociação e da espontaneidade 

de conversas reais; 

f) produção escrita visando a um público real, não um público inventado. 

Moita Lopes (1996, p.96) também esclarece sobre o processo de interação, ao 

elucidar que 

[...] a negociação patente na interação entre professor e aluno é que vai levar 

à construção de um conhecimento comum entre eles. Este conhecimento é 

construído conjuntamente em sala de aula através de um processo que 

envolve controle, negociação e falhas na compreensão entre aluno e 

professor até que passa a fazer parte do conhecimento compartilhado em sala 

de aula (grifo nosso). 

Isso revela uma postura diferenciada dos modelos tradicionais de ensino, 

principalmente, no que se refere à relação entre professor-aluno para a construção do 

conhecimento. Baseado na interação social, o conhecimento passa a ser construído 

conjuntamente, a partir do diálogo, do questionamento, indagação, troca etc. 

As proposições da abordagem sociocultural, incorporadas nos estudos de Salles e 

Moita Lopes, negam os posicionamentos da pedagogia tradicional (behavorista). Para essa 

corrente, o professor transferia o conhecimento ao aluno, esse não tinha o direito de se 
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expressar na situação de ensino-aprendizagem, estabelecendo uma relação unilateral e 

monológica. O aluno era visto como ser passivo que estava pronto para receber e repetir as 

informações fornecidas pelo detentor do conhecimento, o professor, não realizando no 

contexto da sala de aula um movimento interacional entre professor-aluno e aluno-aluno. 

Na proposição de Gesser (2010, p.7), encontra-se a denominação de duas 

abordagens: a gramatical e a comunicativa. Em cada uma delas, apresenta-se um conjunto de 

princípios que norteia a prática de ensino. É importante esclarecer, em linhas gerais, a ideia 

teórico-filosófica da concepção de língua, de ensino e de aprendizagem que fundamentam 

essas abordagens. 

Na abordagem gramatical, a concepção de língua está associada a uma entidade 

estanque, abstrata, não havendo relação com os contextos de situações reais de uso da 

linguagem. A concepção de língua está embasada nos moldes da teoria estruturalista. Nessa 

abordagem, independente, do ensino de LM, L2 ou LE, o foco do ensino centra-se em 

atividades de cunho gramatical, sem significado para aquele que escreve. Acredita-se que, por 

meio do conhecimento das regras gramaticais, será possível que aluno chegue à aprendizagem 

da língua alvo. 

Essa falsa ilusão tem trazido resultados desastrosos para os educandos, gerando o 

fracasso escolar. E, quando se trata de alunos surdos, os efeitos são imensamente maiores, 

pois, na maioria das vezes, o ensino de L2 para surdos está ancorado em práticas aplicadas 

para LM de alunos ouvintes. 

Sobre esse contexto, Quadros e Schmiedt (2006, p. 23) referenciam que “atualmente 

a aquisição do português escrito por crianças surdas ainda é baseada no ensino do português 

para crianças ouvintes que adquirem o português falado (...) seguindo os mesmos passos e 

materiais utilizados nas escolas das crianças falantes do português”. 

Fernandes (2006a) destaca que a atenção voltada para o ensino de português no 

contexto escolar evidencia uma tendência logocêntrica (grifo nosso), uma prática de ensino 

de língua portuguesa destinada para a perspectiva dos sujeitos ouvintes, ignorando as 

minorias linguísticas, como, por exemplo, a dos sujeitos surdos. 

De acordo com Karnopp (2009, p.56), “nossa tradição gramatical como professores 

de língua sempre rejeitou a existência de uma pluralidade de manifestações linguísticas dentro 

do universo da língua portuguesa por parte de surdos”. Isso reflete, claramente, a postura 

indiferente de muitos profissionais, em relação ao contexto do ensino de língua para esses 

alunos. Desse modo, percebe-se que o ensino de língua tem se voltado para uma centralidade 
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do caráter normativo e prescritivo. Dentro dessa visão, o aluno deve “falar e escrever bem”, 

não levando em conta sua diferença linguística. 

Na abordagem gramatical, a maior preocupação está, portanto, no domínio das 

normas. A esse repeito, Karnopp (2009, p. 57) afirma que “a ênfase na escola de surdos está 

voltada para o estudo do vocabulário e para a memorização das regras da gramática 

tradicional, fato que pouco contribui para formação de um leitor e produtor de textos”. A 

autora assinala que, na abordagem tradicional, há um desprezo pelas práticas de leitura e 

escrita e, quando essas são abordadas, acabam sendo trabalhadas de maneira distorcida e 

acrescenta: “os textos produzidos na escola são frequentemente „artificiais‟, para um único 

leitor, o professor, com uma tipologia textual que enfatiza a descrição e narração, com temas 

desgastados, tais como relato de férias, história de vida”. 

Nessa perspectiva, Fernandes (2006a, p.131-132) comenta que esse modelo 

tradicional de ensino, “o domínio do código – alfabetização – envolve um conjunto de 

habilidades de codificação e decodificação de letras, sons, sílabas, palavras” e destaca que 

“fica evidente uma primeira interferência: a alfabetização, em sua acepção estrita, não é uma 

realidade tangível para os surdos, simplesmente porque a codificação e decodificação 

pressupõem habilidade de reconhecer letras e sons (!!!)”. 

Os pressupostos da autora indicam a necessidade de uma revisão metodológica, pois 

não cabe, no contexto da educação dos surdos, a centralidade de práticas voltadas para a 

alfabetização, privilegiando atividades de memorização mecânica, reduzindo os exercícios de 

leitura e escrita ao estudo de palavras e frases descontextualizadas, voltadas para o 

conhecimento do uso das regras gramaticais e contemplando o sentido estrito do ensinar-

aprender. 

A partir desse quadro teórico, nota-se que o ensino-aprendizagem de L2 para surdos 

precisa ser sustentado por outra abordagem de ensino de língua. Na abordagem comunicativa, 

o entendimento teórico sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua toma outro rumo. 

De acordo com Gesser (2010, p.7)  

[...] para a abordagem comunicativa, a língua(gem) é concebida como um 

instrumento de comunicação e interação social. Os indivíduos são partícipes 

na construção discursiva, e de maneira sempre negociada, buscam a 

compreensão mútua que vai além da simples decodificação linguística. 

Aspectos psicológicos, sociais e culturais moldam também a comunicação 

verbal da língua de que fazem uso, e neste sentido, tais aspectos comporiam 

o contexto de significados na interação. [...] ensinar uma língua é promover 

o desenvolvimento da competência comunicativa (e linguística) sempre 

partindo da promoção de vivências do uso real e significativo da língua alvo 
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a partir da construção de novos significados na e através da interação com o 

outro. 

Nssa perspectiva teórica, a língua é interacional, dialógica, mutável. O ensino de 

língua utiliza atividades que envolvem textos autênticos ligados ao contexto social, 

destacando a função social da escrita. De acordo com essa vertente, a interação entre 

professor-aluno acontece por meio de uma relação dialógica. O movimento interacional, 

proporcionando na sala de aula, contribui para a construção do conhecimento dos alunos. 

Assim, o ambiente da sala de aula passa a ser visto como espaço de trocas de experiências 

autênticas na/com a língua, quebrando o padrão discursivo imposto pela abordagem 

gramatical (MENDES, 2008, p.59). 

Esse ponto de vista permite a afirmação de que a abordagem comunicativa traz 

evidentes benefícios para o processo de ensino aprendizagem em língua, pois proporciona aos 

educandos a oportunidade de uma familiaridade com as formas da língua em seus contextos 

reais de uso. 

À luz da concepção interacionista da língua/língua, a educação dos surdos conta com 

teóricos, como: Alpendre (2008), Araújo e Lacerda (2006), Fernandes (2006a), Karnop 

(2009), Lodi (2012), Quadros e Schmiedt (2006) que desenvolvem  pesquisas sobre o ensino-

aprendizagem de L2. 

As proposições desses autores sugerem que o ensino de L2 para os surdos deve 

ocorrer depois do domínio satisfatório da L1, ou seja, da Língua de Sinais - LS. Nessa 

direção, Quadros e Schmiedt (2006, p. 24) apontam que “o ensino do português pressupõe a 

aquisição da língua de sinais brasileira – „LIBRAS‟, a língua da criança surda, pois ela 

desempenha um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem do português”. 

Partindo dessa premissa, o resultado satisfatório da aprendizagem dos alunos surdos 

em L2 implica em alguns fatores: por um lado, a formação adequada do professor 

(especialista em Libras), por outro lado, a garantia do domínio da LS pelo aluno surdo. Pois, 

como destacam as autoras (p. 26), “os alunos surdos precisam tornar-se leitores na língua de 

sinais para se tornarem leitores na língua portuguesa”. 

Para Taglieber (apud QUADROS, 1997, p. 94 e 95), “a compreensão da leitura 

favorece o aprendizado de uma língua, mas ela depende de conhecimento prévio do leitor, de 

sua bagagem linguística e de mundo”.  Por isso, é necessário que o “professor deva motivar a 

leitura, explicando antecipadamente o vocabulário e estruturas mais difíceis e qual a 

finalidade do texto”. Isso situa a necessidade de um professor com formação específica para o 

contexto bilíngue dos surdos, pensando na garantia da aprendizagem de língua pelos alunos.  
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Lodi (2012) e Quadros e Schmiedt (2006) abordam alguns pontos importantes para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem de L2 para alunos surdos, destacando a necessidade 

da contextualização em LS nas práticas de leitura de língua portuguesa. Em um primeiro 

momento, o professor precisa dar instrumentos para o aluno chegar à compreensão do texto, 

por meio de uma conversa inicial em LS. Esta pode ser acompanhada por um estímulo visual 

(filmes, desenhos e ilustrações), por brincadeiras ou outra atividade, desde que favoreça no 

educando uma possível compreensão do texto. 

No segundo momento, os alunos terão contato com o texto escrito. No processo de 

leitura individual, cada aluno estabelece uma relação com o texto e desenvolve a construção 

de significados no contexto de interação entre autor-leitor, visto que a aptidão para esses 

processos está associada ao conhecimento prévio e a experiência de vida de cada um. 

Nesse sentido, Lodi (2012, p.180), apresenta que 

Outro fato que não pode ser negligenciado nos processos iniciais de leitura 

das crianças é a necessidade do conhecimento da temática e do gênero 

discursivo em foco. Desta forma, os materiais escolhidos para serem 

trabalhados com as crianças e jovens surdos devem, se possível, ser 

apresentados em Libras e/ou acompanhados de imagens (filmes, desenhos, 

ilustrações etc.) com o objetivo de favorecer a compreensão das 

significações possíveis no texto, visando ao desenvolvimento dos processos 

de leitura realizados pelas crianças para posterior produção de enunciados. 

É importante ressaltar que, quando a leitura faz sentido para o leitor, ele começa a 

fazer inferências, consegue estabelecer uma intertextualidade, relacionando seu conteúdo com 

seus conhecimentos de mundo. Essa construção dialógica depende, necessariamente, do 

assunto contido no texto e da forma como está sendo conduzido o ensino-aprendizagem. 

Dessa maneira, pode-se dizer que as experiências com a escrita possibilita ao aluno uma 

mudança no seu comportamento. Portanto, cabe ao professor estimular e motivar os alunos 

para realização de atividades de leitura, significativas para sua realidade. Sendo assim, 

[...] a construção de sentidos só é possível caso os conhecimentos em 

circulação nos textos escritos sejam postos em diálogo com os 

conhecimentos anteriores, construídos a partir da Libras, e que as práticas 

escolares transformem-se e sejam, de fato, significativas. É preciso assumir 

que a Libras não é um instrumento para a aprendizagem da Língua 

Portuguesa, mas sim a base para a reflexão sobre o texto, a essência do 

processo de aprendizagem da Língua Portuguesa. Além disso, vale ressaltar 

que práticas que visam o trabalho com palavras, de forma dicionarizada, sem 

colocá-las em diálogo com o texto, também precisam ser deixadas de lado 

(LODI, 2012, p.184). 
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Araújo e Lacerda (2006, p. 241) compartilham desse pensamento, ao considerar a 

língua como forma de interação e ao conceberem a prática de leitura como dialógica, centrada 

nos conhecimentos produzidos pelas práticas sociais cotidianas. 

As práticas culturais e sociais são práticas discursivas, e a verdadeira 

essência do comportamento humano complexo é a atividade simbólica da 

linguagem – gesto, dramatização, desenho, histórias, jogo, brincadeira, 

escrita – como função organizadora específica para lançar, explicar e 

expandir novas aquisições de conhecimento. Trabalhar, então com as esferas 

simbólicas da linguagem, aliadas ao uso da língua de sinais e perpassadas 

pelos processos interacionais e semióticos, com apoio focado na 

significação, pode assegurar às crianças surdas o aprendizado da leitura e 

escrita da língua portuguesa, que cumpre sua função social de fazer pensar, 

julgar e compreender o mundo das letras. 

As ideias sobre o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de L2 para surdos estão 

sustentadas na defesa da realização de atividades contextualizadas e significativas de leitura e 

escrita. Portanto, é necessário que o texto escrito faça sentido para o aluno, tanto no contexto 

da sala de aula, quanto para a sua vida em sociedade, sem preocupação exagerada com os 

aspectos estruturais do sistema da língua. 

Assim, destaca Alpendre (2008, p.17), os alunos começam a entender que “cada 

texto que lemos é diferente e oferece possibilidades e limitações para transmissão da 

informação escrita: o conteúdo muda, naturalmente, mas não se trata apenas disto”. Isso 

ocorre devido à existência de diferentes gêneros textuais, o que será abordado no próximo 

tópico. A exposição a seguir trata os gêneros textuais, como instrumentos de mediação 

simbólica, no processo de ensino-aprendizagem de línguas.  

3.1.1 Gêneros textuais como instrumento de mediação simbólica para o ensino de língua 

portuguesa como segunda língua para os alunos surdos 

Nesta seção, discutem-se os aspectos que definem o gênero
3
 textual, partindo da 

visão de Bakhtin (2011); Dolz e Schneuwly (2004) e Marcuschi (2010 e 2011). Esses autores 

têm, entre si, pontos de convergência em seus posicionamentos, pois partilham de uma base 

comum no que se refere à concepção dialógica de língua, que compreendem como atividade 

sócio-histórica, representada por enunciações nas diversas situações sociais. Na sequência, 

apontam-se possibilidades de uso dessas noções no ensino de língua portuguesa escrita, como 

segunda língua, para alunos surdos. 

                                                           
3Bakhtin utiliza o termo gênero do discurso, mas, nesta pesquisa, optou-se em utilizar o termo 

utilizado por Marcuschi, gênero textual. 
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Bakhtin (2011, p. 262) defende que “cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

os quais denominamos de gêneros de discurso” (grifos do autor). Essa afirmação permite 

entrever que é necessário aprender uma língua utilizando a estrutura de enunciados completos, 

providos de um sentido geral, e não apenas focado em palavras e frases, pois essas só têm 

sentido inseridas no todo. 

Bakhtin (2011, p. 283) esclarece que se não existissem os gêneros “e se não os 

dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo de fala, se tivéssemos 

de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria impossível”. Partindo 

desse pressuposto, entende-se a necessidade de organização de um ensino de língua 

sustentado pela utilização de gêneros textuais, pois, para cada tipo de situação sócio-

comunicativa é necessário ter conhecimento do gênero adequado, ou seja, uma adaptação do 

uso da linguagem. 

Sendo assim, é de suma importância levar em conta esse aspecto para a construção 

de propostas de ensino-aprendizagem de segunda língua para surdos, demonstrando que toda 

comunicação humana está baseada em um determinado gênero. Marcuschi (2011, p. 20) 

corrobora com essa visão, ao esclarecer que “quando ensinamos a operar com um gênero, 

ensinamos um modo de atuação sociodiscursviva numa cultura e não um simples modo de 

produção textual”. Nesse sentido Bakhtin (2011 p. 282-283) expressa que: 

Falamos apenas através de determinado gênero do discurso, isto é, todos os 

nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 

construção do todo. Dispomos de um rico repertório de gêneros do discurso 

orais (e escritos). Em termos práticos, nós os empregamos de forma segura e 

habilidosa, mas em termos teóricos, podemos desconhecer inteiramente a sua 

existência. [...] aprender a falar significa aprender a construir enunciados 

(porque falamos por enunciados e não por orações isoladas e, evidentemente, 

não por palavras isoladas). Os gêneros do discurso organizam o nosso 

discurso quase da mesma forma que organiza as formas gramaticais 

(sintáticas) (grifo do autor). 

Os estudos de Dolz e Schneuwly (2004) trazem elementos do interacionismo 

sociodiscursivo. As reflexões propostas pelos autores apontam que os gêneros textuais partem 

da linguagem em funcionamento nas atividades sociais e culturais. Assim, postulam o gênero 

como instrumento de mediação simbólica da comunicação e do ensino-aprendizagem de 

língua. 

O posicionamento dos autores tem como ponto de partida a abordagem sócio- 

histórica de Vygotsky. Nesse enfoque, a linguagem é concebida como meio de interação no 
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processo de construção do sujeito, na medida em que é vista como instrumento semiótico, 

pelo qual o homem existe e age, utilizando-se dos gêneros textuais. 

Na perspectiva do interacionismo social, a atividade é necessariamente 

concebida como tripolar: a ação mediada por objetos específicos, 

socialmente elaborados, frutos das experiências das gerações precedentes, 

através dos quais se transmitem e se alargam as experiências possíveis. Os 

instrumentos encontram-se entre o indivíduo que age e o objeto sobre o qual 

ou a situação na qual ele age; eles determinam seu comportamento, guiam-

no, afinam e diferenciam sua percepção da situação na qual ele é levado a 

agir. A intervenção do – instrumento objeto socialmente elaborado – nessa 

estrutura diferenciada dá à atividade uma certa forma; a transformação do 

instrumento transforma evidentemente as maneiras de nos comportamos em 

uma situação. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 21). 

Marcuschi (2010, p.21) aponta que os gêneros textuais são fenômenos históricos, 

profundamente ligados à vida cultural e social, com esse valor, contribuem para estabilizar as 

atividades comunicativas do dia-a-dia, pois são utilizados nas mais diversas ações humanas. 

Justamente, por isso, no decorrer de cada período histórico, surgem novos gêneros textuais, 

pois à medida que a dinâmica social vai se modificando, novos gêneros começam a ganhar 

sentido. Assim, hoje, o e-mail é um gênero bastante utilizado em nosso meio social, que 

surgiu por meio da cultura eletrônica, substituindo as cartas e os bilhetes. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o uso de tecnologias, por meio da cultura digital, 

possibilita o acesso às redes sociais, aos sites de vídeos etc. Esses recursos podem ser 

utilizados pelos professores de surdos como estratégias didáticas no ensino da L2. 

Esse ponto de vista indica ser necessário que a escola ofereça aos alunos, desde os 

primeiros momentos, oportunidades de contato com práticas sociais, ou seja, atividades 

revestidas de significado, nas quais se busca a interação com o outro. Nesse sentido, as 

práticas sociais da leitura e escrita, que se utilizam dos gêneros textuais, tornam-se pano de 

fundo para ações pedagógicas no campo da linguagem. O modelo tripolar proposto pelos 

autores corrobora com essa visão, à medida que aponta o gênero como instrumento de 

mediação, tendo em vista que estes são artefatos sócio-históricos não elaborados para cada 

enunciação, mas adaptados a cada ato de linguagem, conforme um determinado gênero 

textual. 

Há visivelmente um sujeito, o locutor-enunciador, que age discursivamente 

(falar/escrever), uma situação definida por uma série de parâmetros, com a 

ajuda de um instrumento que aqui é um gênero, um instrumento semiótico 

complexo, isto é, uma forma de linguagem prescritiva que permite a um só 

tempo, a produção e a compreensão de textos (SCHNEUWLY, 2004, p. 23-

24). 
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O “diálogo” aqui levantado entre os autores retrata que o trabalho com gêneros 

facilita as atividades discursivas em sala de aula. Assim, o ensino de língua deve priorizar o 

enunciado ou discurso, por entender a língua em sua totalidade viva; não abordar o enunciado 

como ato isolado e solitário, enfatizando palavras e frases descontextualizadas. Esse 

indicativo respalda essa proposta de ensino de LP como L2 para alunos surdos, pois, a partir 

dele, acredita-se na possibilidade de se utilizar os gêneros textuais para facilitar o domínio do 

português escrito por estudantes dessa comunidade. 

No ensino-aprendizagem de L2 para alunos surdos, ancorado em gêneros textuais e 

contemplando as práticas de letramento (usos sociais e culturais da escrita), exige-se do 

profissional uma prática didática que utilize os mais diversos suportes que perpassam pelo 

convívio social, tomando-os como instrumentos de aprendizagem de leitura e escrita. Assim, 

o professor deve usar, em suas práticas de leitura e escrita, os mais variados gêneros textuais 

(escritos e visuais) que circulam no cotidiano. 

Para isso, as aulas de LP para os surdos devem ser resignificadas, ou seja, devem 

passar a destacar o valor social que cada gênero representa nas situações cotidianas. Assim, o 

enfoque desse ensino não pode apenas apresentar os gêneros como modelos estanques, mas, 

conforme sinaliza Marcuschi (2011, p.18), os gêneros como “formas culturais e cognitivas de 

ação social corporificadas de modo particular na linguagem, como entidades dinâmicas”. 

Tendo em vista que a língua de sinais colabora para o processo de ensino-

aprendizagem de L2. Nessa realidade, em primeiro lugar, se faz necessário trabalhar com os 

gêneros textuais em Libras, permitindo aos educandos o reconhecimento da sua cultura e 

identidade, além de contribuir para a construção de sentidos presentes nos textos. Essa ação 

possibilita aos alunos um entendimento geral sobre o conteúdo dos textos escritos em língua 

portuguesa, além de uma percepção das diferenças entre a língua da comunidade surda e o 

código escrito da comunidade ouvinte. 

O trabalho envolvendo essas línguas deve deixar bastante claro que nenhuma delas é 

superior à outra. Cada qual tem suas especificidades. Essa interação entre a cultura surda e a 

cultura ouvinte precisa ser apresentada e amadurecida no espaço da sala de aula, uma vez que, 

os efeitos desse diálogo entre as línguas buscam favorecer o processo de apropriação da 

segunda língua pelo aluno. 

Inseridos em uma sociedade ouvinte, em muitas situações, os alunos surdos sentem 

as mesmas necessidades dos alunos ouvintes. Torna-se, pois, de extrema importância, 

possibilitar a esses estudantes a oportunidade do desenvolvimento das habilidades de leitura e 
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escrita em língua portuguesa. Acredita-se que, nas atividades educativas, para possibilitar ao 

estudante surdo à apropriação e avanço na língua portuguesa na modalidade escrita, deve-se 

utilizar o texto como ponto de partida, pelo uso dos diversos gêneros textuais (escritos e 

visuais). Entende-se que essa prática garante aos alunos a compreensão de que os gêneros são 

responsáveis pelas mais variadas atividades sócio-comunicativas realizadas no seu dia-a-dia. 

Ao fazer uso da escrita, as pessoas lançam mão das práticas sociais em que os 

diversos gêneros circulam. Assim, em cada contexto de interação, elas utilizam gêneros 

textuais diferentes e apelam para distintos modos de usá-los. Desse modo, qualquer cidadão 

que faz uso da leitura e escrita no seu dia-a-dia estará cumprindo finalidades e atendendo suas 

mais diversas e reais necessidades. Cabe então à instituição escolar, no processo ensino-

aprendizagem, garantir a vivencia de práticas de leitura e produção de textos diversificados, 

ampliando desta forma as experiências dos alunos com conhecimento da leitura e escrita no 

contexto das práticas sociais. 

Destaca-se aqui, pois, que as atividades a serem desenvolvidas para alunos surdos, 

assim, como para os ouvintes, devem partir das necessidades e potencialidades apresentadas 

pelos educandos. Dessa forma, a prática pedagógica será conduzida a partir das 

especificidades dos alunos. Assim sendo, recomenda-se que se faça um levantamento sobre o 

interesse e necessidades dos alunos quanto à escrita. Esses dados servem de apoio para a 

construção do planejamento pedagógico referente à leitura e escrita. 

Além disso, o trabalho envolvendo os diferentes gêneros textuais oportuniza aos 

alunos uma ampliação em seu conhecimento, desenvolve a consciência crítica e desperta no 

aluno o interesse pela leitura e escrita. Portanto, ao explorar a relação extraescolar dos alunos, 

o ambiente escolar contribui para a produção escrita dos mesmos.  

3.1.2 Interlíngua: uma fase na aprendizagem de L2 

No processo de aprendizagem de uma segunda língua, torna-se necessário 

compreender o procedimento de transferência dos elementos do primeiro para o segundo 

idioma em questão. Esse fenômeno é denominado “interlíngua”. Segundo Moita Lopes (1996, 

p. 114), “a Interlíngua (IL) é a língua de transição do aluno entre a língua nativa (LN) e a 

língua-alvo (LAL), em certa altura do processo de aprendizagem”. 

Nessa discussão, o autor destaca as contribuições de Selinker (apud MOITA LOPES, 

1996, p. 114), que “admite a existência de uma estrutura latente no cérebro que é acionada no 

processo de aprendizagem de L2. Esse processo levará a um desenvolvimento do sistema 

linguístico derivado da tentativa do aluno em produzir a LAL”. 
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Quando o aluno surdo se encontra em processo de aprendizagem de L2, sua escrita 

passa por interferência da L1. Fernandes (2009, p. 76) defende a ideia “de que a interlíngua 

produzida pelos surdos não seja ignorada em seu processo de aprendizagem do português, 

mas, sim, considerada como parte de um percurso de aquisição de uma segunda língua que 

tem no ponto de partida sua língua natural”. 

Quadros e Schmiedt (2006, p. 32) assinalam aspectos fundamentais sobre a aquisição 

da segunda língua pelos alunos surdos, tais como: 

(a) o processamento cognitivo espacial especializado dos surdos; 

(b) o potencial das relações visuais estabelecidas pelos surdos; 

(c) a possibilidade de transferência da língua de sinais para português; 

(d) as diferenças nas modalidades das línguas no processo educacional; 

(e) as diferenças dos papéis sociais e acadêmicos cumpridos por cada língua; 

(f) as diferenças entre as relações que a comunidade surda estabelece com a 

escrita tendo em vista sua cultura; 

(g) um sistema de escrita alfabética diferente do sistema de escrita da língua 

de sinais; 

(h) a existência do alfabeto manual que representa uma relação visual com as 

letras usadas na escrita do português. 

A partir dos aspectos elencados pelas autoras, destaca-se a necessidade de o 

professor ter conhecimento dessas particularidades que abarcam o universo dos alunos surdos, 

possibilitando ao docente uma a desconstrução da ideia de que o aluno surdo escreve um 

amontoado de palavras sem sentidos, quando, na verdade, sua escrita passa por interferências 

da língua viso-gestual. 

As singularidades encontradas nos textos escritos por alunos surdos em processo de 

aprendizagem de L2 demarcam um uso diferenciado da gramática do português que pode ser 

entendido como estágios da interlíngua. Quadros e Schmiedt (2006, p. 34) destacam que a 

segunda língua apresentará vários estágios de interlíngua, isto é, no processo de aquisição do 

português, as crianças surdas apresentarão um sistema que não mais representa a primeira 

língua, mas também não representa a língua alvo. 

Segue o quadro da síntese dos “Estágios de interlíngua em crianças surdas”, que 

apresenta os principais desencontros entre as línguas, identificados em textos escritos por 

alunos surdos, conforme estudo realizado Brochado (2003). 

 

Estágios de interlíngua em crianças surdas 

Brochado (2003) 

INTERLÍNGUA I (IL1) INTERLÍNGUA II (IL2) INTERLÍNGUA III (IL3) 

Neste estágio observamos o 

emprego predominante de 

Neste estágio constatamos na 

escrita de alguns alunos uma 

Neste estágio, os alunos 

demonstram na sua escrita o 
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estratégias de transferência da 

língua de sinais (L1) para a 

escrita da língua portuguesa 

(L2) desses informantes, 

caracterizando-se por: 

predomínio de construções 

frasais sintéticas; estrutura 

gramatical de frase muito 

semelhante à língua de sinais 

brasileira (L1), apresentando 

poucas características do 

português (L2) etc. 

intensa mescla das duas línguas, 

em que se observa o emprego 

de estruturas linguísticas da 

língua de sinais brasileira e o 

uso indiscriminado de 

elementos da língua portuguesa, 

na tentativa de apropriar-se da 

língua alvo. Emprego, muitas 

vezes, desordenado de 

constituintes da L1 e L2, como 

se pode notar: justaposição 

intensa de elementos da L1 e da 

L2; estrutura da frase ora com 

características da língua de 

sinais brasileira, ora com 

características gramaticais da 

frase do português etc. 

emprego predominante da 

gramática da língua portuguesa 

em todos os níveis, 

principalmente, no sintático. 

Definindo-se pelo aparecimento 

de um número maior de frases 

na ordem SVO e de estruturas 

complexas, caracterizam-se por 

apresentar: estruturas frasais na 

ordem direta do português; 

predomínio de estruturas frasais 

SVO etc. 

Fonte: Quadros e Schmiedt (2006, p. 34-36) 

3.2 SITUANDO A PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 

 Este tópico baseia-se nos pressupostos de Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934), 

Alexander Romanovich Luria (1902-1977) e Alexis N. Leontiev (1903-1979). Esses 

pesquisadores soviéticos evidenciam, em suas produções científicas, a contribuição dos 

princípios investigativos do materialismo histórico proposto por Karl Marx. 

3.2.1 Mediação Simbólica 

Na obra Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem, organizada pelos teóricos 

Leontiev, Luria e Vygotsky, precisamente no capítulo intitulado Vigotski, Luria expressa a 

presença do pensamento marxista na construção da teoria defendida por esse grupo de 

pesquisadores soviéticos: 

Influenciado por Marx, Vigotskii concluiu que as origens das formas 

superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações 

sociais que o indivíduo mantém com o mundo exterior. Mas o homem não é 

apenas um produto do seu ambiente, é também um agente ativo no processo 

de criação deste meio. O abismo existente entre as explicações científicas e 

naturais dos processos elementares e as descrições mentalistas dos processos 

complexos não pode ser transposto até que possamos descobrir o meio pelo 

qual os processos naturais, como a maturação física, e os mecanismos 

sensórios se entrelaçam aos processos culturalmente determinados para 

produzir as funções psicológicas dos adultos. Nós precisamos, por assim 

dizer, caminhar para fora do organismo objetivando descobrir as fontes das 

formas especificamente humanas de atividade psicológica (LURIA, 2010, p. 

25-26). 

 Desse ponto de vista, percebe-se que a Teoria Histórico-Cultural, defendida por 

Vygotsky e seus seguidores, compreende que o desenvolvimento do psiquismo humano 
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ocorre a partir do envolvimento que se estabelece com a dimensão social. Nesse sentido, 

Luria (2010, p. 26) destaca que, para Vygotsky, a utilização dos termos: “instrumental”, 

“cultural” e “histórica” reflete um traço diferente da nova maneira de estudar a psicologia, ou 

seja, de estudar as funções psicológicas superiores, elemento que contribui para a distinção do 

homem em relação aos animais. Esses termos propostos por Vygotsky serão, a seguir, 

sucintamente apreciados. 

 O termo “instrumental” representa um elemento mediador, utilizado para o 

desenvolvimento das funções psicológicas complexas. Esse elemento aparece na teoria 

sociocultural diferenciando da forma de organização, até aquele momento, proposta na área 

da psicologia. Assim, “o adulto não apenas responde aos estímulos apresentados por um 

experimentador ou por seu ambiente natural, mas também altera ativamente aqueles estímulos 

e usa suas modificações como instrumento de seu comportamento” (LURIA, 2010, p. 26). 

 O termo “cultural” diz respeito aos meios socialmente estruturados pela sociedade, 

como, por exemplo, a linguagem como um dos instrumentos básicos inventados pela 

humanidade. Por meio da linguagem, o indivíduo assegura sua inserção na sociedade, 

possibilita acesso ao conhecimento, organiza e desenvolve seu pensamento. 

 O termo “histórico” se funde com o cultural. Sendo assim, “os instrumentos que o 

homem usa para dominar seu ambiente foram inventados e aperfeiçoados ao longo da história 

social do homem” (LURIA, 2010, p. 26). 

 Nesse contexto, pode-se afirmar que o esboço teórico vygotskyano rompe com os 

pressupostos da corrente behaviorista que se fundamentava em princípios voltados para o 

estímulo-resposta. Para Vygotsky, essa base teórica não conseguiria explicar os 

comportamentos complexos como a percepção e a solução de problemas. O autor explica que: 

Toda forma elementar de comportamento pressupõe uma reação direta à 

situação-problema defrontada pelo organismo – o que pode ser representado 

pela fórmula simples (S     R). Por outro lado, a estrutura de operações com 

signos requer um elo intermediário entre estímulo e a resposta. Esse elo 

intermediário é um estímulo de segunda ordem (signo), colocado no interior 

da operação, onde preenche uma função especial; ele cria uma nova relação 

entre S e R. O termo “colocado” indica que o indivíduo deve estar 

ativamente engajado no estabelecimento desse elo de ligação. Esse signo 

possui, também, a característica importante de ação reversa (isto é, ele age 

sobre o indivíduo e não sobre o ambiente). 

Consequentemente, o processo simples estímulo-resposta é substituído por 

um ato complexo, mediado, que representamos da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

X 

R S 
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Nesse novo processo o impulso direto para reagir é inibido, e é incorporado 

um estímulo auxiliar que facilita a complementação da operação por meios 

indiretos (VYGOTSKY, 1994, p. 53). 

 A inserção do elo intermediário proposto pela fórmula criada por Vygotsky, torna-se 

um fator marcante da teoria sociocultural, passando a ser denominado mediação. Oliveira 

(1993) realiza um estudo sobre os pressupostos vygotskyanos e evidencia o conceito de 

mediação, apresentando a seguinte descrição: “mediação, em termos gerais, é o processo de 

intervenção de um elemento intermediário; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser 

mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 1993, p. 26). 

 Desse aporte, pode-se observar que a relação do homem com o ambiente não 

acontece de forma direta, mas por meio de uma relação mediada. Seguindo essa perspectiva, é 

importante mencionar que a formação e o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores ocorrem através da utilização de mediadores. Esse processo de transformação 

ocorre nas interações sociais efetivadas, a partir dos instrumentos e dos signos. Pode-se, 

então, dizer que as relações sociais contribuem de modo dinâmico e qualitativo para as 

funções psicológicas superiores. 

 Nos estudos de Vygotsky, distinguem-se dois tipos de elementos responsáveis pela 

mediação entre homem e ambiente: os instrumentos e os signos. 

A função do instrumento é servir de um condutor da influência humana 

sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve 

necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo qual 

a atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da natureza. 

O signo, por outro lado, não modifica em nada o objeto da operação 

psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle 

do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente. Essas atividades são 

tão diferentes uma da outra, que a natureza dos meios por elas utilizados não 

pode ser a mesma (VYGOTSKY, 1994, p. 72-73). 

 A partir da diferenciação estabelecida entre instrumentos e signos, apresentada por 

Vygotsky, pode-se dizer que os instrumentos estão relacionados às atividades físicas, ou seja, 

o homem recorre a elemento mediador (instrumentos) para realizar ações externas, como por 

exemplo, a utilização de um machado pelo homem, para cortar uma árvore. Já os signos são 

orientados pelo próprio indivíduo, sendo assim, os signos agem como instrumentos 

psicológicos que afetam o comportamento do ser humano, ou seja, modificam a mente 

humana, não se tratando de modificação no meio físico. Os signos, portanto, estão 

direcionados para a ampliação das funções psicológicas mentais. Vygotsky assinala: 

A invenção e o uso dos signos como meios auxiliares para solucionar um 

dado problema psicológico (lembrar, comparar, relatar, escolher etc.) é 
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análoga à invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo 

psicológico. O signo age como instrumento da atividade psicológica de 

maneira análoga ao papel de um instrumento no trabalho. Mas essa analogia, 

como qualquer outra não implica uma identidade desses conceitos similares 

(VYGOTSKY, 1994, p. 70). 

 Para Vygotsky (1994, p. 74), a internalização é “a reconstrução interna de uma 

operação externa”. O autor utiliza-se de exemplificações para demonstrar como ocorre o 

processo de internalização dos signos nos indivíduos. Assim, descreve um fato baseado no ato 

de apontar e, a partir desse fato, menciona que processo de internalização consiste numa série 

de transformações, das quais elenca as seguintes etapas: 

a) Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é 

construída e começa a ocorrer internamente. É de particular importância 

para o desenvolvimento dos processos mentais superiores a transformação da 

atividade que utiliza signos, cuja história e características são ilustradas pelo 

desenvolvimento da inteligência prática, da atenção voluntária e da memória. 

b) Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. 

Todas as funções no desenvolvimento da criança aparece duas vezes: 

primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre 

pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 

(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para atenção voluntária, para 

memória lógica e para formação de conceitos. Todas as funções superiores 

originam-se das relações reais entre indivíduos humanos. 

c) A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal é 

o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento. O processo, sendo transformado, continua a existir e a 

mudar como uma forma externa de atividade por um longo período de 

tempo, antes de internalizar-se definitivamente. Para muitas funções, o 

estágio de signos externos dura para sempre, ou seja, é estágio final do 

desenvolvimento. Outras funções vão além no seu desenvolvimento, 

tornando-se gradualmente funções interiores. Entretanto, elas somente 

adquirem o caráter de processos internos como resultado de um 

desenvolvimento prolongado. Sua transferência para dentro está ligada a 

mudanças nas leis que governam sua atividade; elas são incorporadas em um 

novo sistema com suas próprias leis (VYGOTSKY, 1994, p. 75). 

 A teoria sócio-histórica de Vygotsky enfatiza que as interações sociais entre os seres 

acontecem por meio da mediação pela/na linguagem. Sobre essa corrente teórica é importante 

destacar a necessidade do surdo em adquirir a LIBRAS (L1), visto que o acesso a essa língua 

garante seu desenvolvimento intelectual. Por outro lado, a língua de sinais lhe servirá de 

elemento de mediação para o processo de aprendizagem das mais diversas habilidades 

necessárias à sua vida diária, para a comunicação nas interações sociais em sua comunidade 

cultural e linguística, e para expandir os limites do seu raio de ação, como, por exemplo, o 

domínio de outras culturas como a da comunidade ouvinte, na qual ele poderá se apropriar da 

linguagem escrita. Sendo assim, pode-se dizer que o desenvolvimento da linguagem (da 



40 

 

 

LIBRAS, no caso do indivíduo surdo) contribui significativamente para o desenvolvimento 

das funções mentais superiores. 

 Os pressupostos vygotskianos apontam que o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores não acontece de maneira natural. Para que ele ocorra, se faz 

necessário recorrer à mediação, o que se dá através da cultura, e dos instrumentos culturais, 

elementos que remetem à língua como aporte principal e direcionador das ações e do 

comportamento do indivíduo. 

 Partindo dessa premissa, se faz necessário o entendimento da aprendizagem e do 

desenvolvimento. No estudo de Vygotsky, é apresentada a visão de três correntes teóricas 

sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, cada uma dessas concepções distintas para as 

práticas de ensino. 

3.2.2 Concepção de aprendizagem e desenvolvimento 

Na primeira concepção, descrita por Vygotsky (1994), destaca-se que os processos 

de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado. De acordo com o autor, “o 

aprendizado é considerado um processo puramente externo que não está envolvido ativamente 

no desenvolvimento ao invés de fornecer um impulso para modificar seu curso”. 

(VYGOTSKY, 1994, p. 103 e 104). Acrescenta, também, que: “os ciclos de desenvolvimento 

precedem os ciclos de aprendizado; a maturação precede o aprendizado e a instrução deve 

seguir o crescimento mental” (VYGOTSKY, 1994, p. 105 e 106). Seguindo esse modelo, a 

prática de ensino se organiza com base em conteúdos que são relacionados ao nível 

maturacional dos indivíduos. Os conteúdos, portanto, são estanques e devem ser 

“encaixados”, a partir das estruturas de pensamentos já estabelecidas. 

Nos pressupostos da segunda concepção, aprendizagem é desenvolvimento, na 

medida em que os dois processos ocorrem simultaneamente. Para esse modelo teórico, a 

prática pedagógica se reduz na quantidade de conteúdos transmitidos, pois na medida em que 

os alunos memorizam sues conhecimentos, o desenvolvimento é, automaticamente, 

promovido. 

Para a terceira concepção, de acordo com Vygotsky (1994, p. 109), “ao dar um passo 

no aprendizado, a criança dá dois no desenvolvimento, ou seja, o aprendizado e o 

conhecimento não coincidem”. Portanto, existe uma interdependência proposta entre 

aprendizagem e desenvolvimento. 

A proposta de Vygotsky considera que há uma elaboração mais adequada da relação 

entre aprendizagem e desenvolvimento. Sua acepção teórica é constituída por dois tópicos 
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separados: “primeiro, a relação geral entre aprendizado e desenvolvimento, e, segundo, os 

aspectos específicos dessa relação quando a criança atinge a idade escolar” (Vygotsky, 1994, 

p. 109). 

O ponto de partida dessa discussão é o fato de que o aprendizado das 

crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. Qualquer 

situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem 

sempre uma história prévia. Por exemplo, as crianças começam a estudar 

aritmética na escola, mas muito antes elas tiveram alguma experiência com 

quantidades – tiveram que lidar com operações de divisão, adição, subtração 

e determinação de tamanho. Consequentemente, as crianças têm a sua 

própria aritmética pré-escolar, que somente psicólogos míopes podem 

ignorar (VYGOTSKY, 1994, p. 109). 

Ao analisar as implicações de Vygotsky sobre aprendizagem e desenvolvimento, 

verifica-se que esses estão inter-relacionados. De acordo com o pressuposto do autor, desde o 

nascimento, a criança, nas relações que estabelece com as pessoas, passa a experimentar 

situações que envolvem aprendizagem. Todo o processo de aprendizagem, portanto, 

relaciona-se com atividades precedentes. Partindo desse pressuposto, acredita-se que, na 

prática pedagógica, o professor deve ter esse olhar cuidadoso sobre as experiências já 

vivenciadas pelos seus alunos. 

 Na teoria proposta em questão, o autor destaca que para a elaboração do aprendizado 

escolar, faz-se necessário ter conhecimento do conceito de zona de desenvolvimento 

proximal. Esse termo proposto por Vygotsky contribui para o contexto educacional. Nesse 

sentido, a teoria de vygotskyana alerta para a necessidade de se ultrapassar a existência de um 

único nível de desenvolvimento, calcado apenas no nível mental ou maturacional. Sua 

proposta alarga os horizontes no que se relaciona à aprendizagem e ao desenvolvimento, 

entendendo que esses precisam ser estabelecidos a partir das descobertas reais entre o 

processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. Assim, Vygotsky identifica a 

existência de, pelo menos, dois níveis de aprendizagem: 

O primeiro nível pode ser chamado de nível de desenvolvimento real, isto é, 

o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança que se 

estabelecem como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já 

completados. Quando determina a idade mental de uma criança usando teste, 

estamos quase sempre tratando de desenvolvimento real (VYGOTSKY, 

1994, p. 111). 

(...) a zona de desenvolvimento proximal. Ela é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução através 

da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de 

um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes 

(VYGOTSKY, 1994, p. 113). 
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A compreensão que se tem sobre desenvolvimento e aprendizagem, a partir da 

perspectiva sócio-histórica, é a de que esses dois fatores não coincidem, sendo assim, o 

processo de aprendizagem antecede o desenvolvimento. O segundo avança mais lentamente e, 

na medida em que estes processos ocorrem, formam-se zonas de desenvolvimento proximal. 

Dessa maneira, entre aprendizagem e desenvolvimento estabelece-se uma unidade, sem que, 

no entanto, um deles perca sua identidade. 

3.2.3 Linguagem escrita: contribuições referenciadas na perspectiva sócio-histórica 

Encontra-se, nos estudos de Vygotsky (1994), uma visão crítica sobre a linguagem 

escrita, pode-se dizer que a teoria desse autor e de seus seguidores proporcionou mudanças 

nos paradigmas da psicologia, sendo a linguagem escrita um dos pontos de discussão proposto 

pelo seu novo modelo de psicologia. Desse modo, Vygotsky (1994, p. 139) apontou que 

Até agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática escolar, em 

relação ao papel fundamental que ela desempenha no desenvolvimento 

cultural da criança. Ensina-se as crianças a desenhar letras e construir 

palavras com elas, mas não se ensina a linguagens escrita. Enfatiza-se de tal 

forma mecânica de ler o que está escrito que acaba-se obscurecendo a 

linguagem escrita como tal. 

Nessa proposição do autor, a escrita precisa estar associada ao desenvolvimento 

cultural da criança, desse modo, não pode continuar sendo vista como uma atividade 

mecânica, limitada a uma habilidade motora. Para Vygotsky (1994, p. 140), a linguagem 

escrita “é um sistema particular de símbolos e signos cuja dominação prenuncia um ponto 

crítico em todo desenvolvimento cultural da criança”. E acrescenta o seguinte ponto de vista a 

essa abordagem sobre a escrita: 

Um aspecto desse sistema é que ele constitui um simbolismo de segunda 

ordem que, gradualmente, torna-se um simbolismo direto. Isso significa que 

a linguagem escrita é constituída por um sistema de signos que designam os 

sons e as palavras da linguagem falada, os quais, por sua vez, são signos das 

relações entidades reais. Gradualmente, esse elo intermediário (a linguagem 

falada) desaparece e a linguagem escrita converte-se num sistema de signos 

que simboliza diretamente as entidades reais e as relações entre elas. Parece 

claro que o domínio de um tal sistema complexo de signos não pode ser 

alcançado de maneira puramente mecânica e externa; ao invés disso, esse 

domínio é o culminar, na criança, de um longo processo de desenvolvimento 

de funções comportamentais complexas (VYGOTSKY, 1994, p. 140). 

A partir da contribuição de Vygotsky, verifica-se que a escrita para ouvintes tem uma 

relação com a oralidade. Dessa forma, pode se dizer que para o ouvinte, a língua portuguesa, 

sua língua materna, está representada pela oralidade e pela escrita, sendo que a primeira 

representação é adquirida de forma natural na comunidade falante, por meio da interação com 
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seus pares. É a partir do desenvolvimento da oralidade que os ouvintes aprendem a linguagem 

escrita, de forma sistematizada, no espaço escolar. 

A apropriação da língua portuguesa escrita por alunos surdos acontece de maneira 

diferenciada da dos ouvintes. Essa diferenciação é fortemente marcada pela particularidade da 

língua materna de cada um desses sujeitos. No caso dos sujeitos surdos, de modo geral, a 

primeira língua é a LIBRAS, adquirida através das interações estabelecidas com usuários 

desse código linguístico, podendo, esses usuários serem membros de sua comunidade surda 

ou ouvintes com domínio da língua de sinais. Geralmente, essa língua é adquirida em espaços 

formais, pois a maioria dos surdos nasce em famílias ouvintes. 

A língua portuguesa escrita passa a ser a segunda língua das pessoas surdas 

brasileiras. É recomendável que o processo ensino-aprendizagem do português na modalidade 

escrita por parte dessas pessoas seja iniciado a partir do desenvolvimento da LIBRAS, pois, 

sendo essa sua língua natural, será a que lhe servirá de aporte para o domínio daquela. 

É importante destacar que a escrita é diferente da fala, em seus aspectos estruturais e 

de funcionamento, portanto, o aluno surdo tem plenas condições de aprender uma língua em 

sua modalidade escrita. A discussão a respeito do processo de aprendizagem da linguagem 

escrita por sujeitos surdos perpassa pela visão de alguns teóricos. Cabe, aqui, registrar que os 

autores referenciados para esse debate teórico estão filiados no arcabouço vygotskyano. 

Para favorecer a aprendizagem do português escrito pelo surdo, é importante 

aproveitar as experiências visuais, traço cultural de sua comunidade, enquanto que para os 

ouvintes a característica marcante da língua é a oralidade. Fernandes (2006c, p. 12 e 13) 

corrobora com essa ideia: 

Conscientizemo-nos que a constituição dos sentidos na escrita pelos 

estudantes surdos decorrerá de processos simbólicos visuais e não auditivos. 

Aprender o português, nesse sentido, demanda um processo de natureza 

cognitiva (para o surdo) e metodológica (para o professor) que difere 

totalmente dos princípios que a literatura na área do ensino de português 

como língua materna tem sistematizado, nos últimos anos. 

Significa dizer que a língua portuguesa para os surdos constitui um conjunto 

de signos visuais materializados na escrita: para os surdos, aprender a escrita 

significa aprender a língua portuguesa. Escrita e língua fundem-se em um 

único conhecimento vivenciado por meio da leitura. Considerando que os 

textos articulam linguagem verbal e não-verbal na constituição de sentidos, 

serão as referências imagéticas o ponto de partida para a incursão no 

universo polissêmico da escrita. 

 Partindo do pressuposto de que os surdos recorrem aos aspectos visuais para o acesso 

à escrita, o ato de ensinar deve se voltar para exploração de procedimentos didáticos em que 

se tenha a presença do uso social da escrita.  
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Os educandos, sejam surdos ou ouvintes, têm contato diário com palavras escritas em 

diferentes suportes, como placas, rótulos de embalagens. Fernandes (2006c, p. 14) classifica 

essas oportunidades de contato com a escrita, experimentadas pelos sujeitos surdos em sua 

vivência social, como “universo semiótico”. Nesse universo, o surdo tem plenas 

possibilidades de mobilizar seu poder de interpretação para estabelecer relações entre o 

código escrito e sua cosmovisão, isto é, seu poder de associar o código escrito não somente ao 

seu próprio código linguístico, a LIBRAS, mas, sobretudo, ao seu universo sociocultural. 

A escrita é concebida como prática social, pois trata-se de uma habilidade que 

perpassa as atividades estabelecidas nas relações sociais. As práticas de leitura e escrita, 

portanto, precisam estar associadas ao contexto social dos indivíduos e representadas de 

forma significativa. Nesse sentido, Fernandes indica que Sanchez (1993), Fernández (1996) e 

Hoffmeister (1999): “são categóricos em afirmar que a língua escrita pode ser plenamente 

adquirida pelos surdos se a metodologia empregada não enfatizar a relação letra/som como 

pré-requisito, mas recorrer, principalmente a estratégias visuais, prioritariamente pautadas 

pela língua de sinais” (FERNANDES, 2006a, p. 132). 

Em consonância com a autora, pode-se afirmar que isso é possível desde que essa 

metodologia seja similar àquela comumente empregada no ensino de segundas línguas. Nessa 

perspectiva, levando-se em consideração o que Alpendre (2008, p. 11-12) afirma, a prática 

pedagógica de ensino de língua portuguesa para alunos surdos não deve voltar-se para 

atividades que estabeleçam a conexão entre grafema e fonema. A autora aponta que: 

A aquisição da língua portuguesa pelo surdo se faz através da representação 

gráfica, isto é, por meio da escrita em situações sociais significativas, uma 

vez que seu aparato auditivo está impedido ou parcialmente impedido de 

aprender as propriedades fonológicas ou prosódicas da língua. Assim, a 

criança surda pode ter acesso à representação gráfica dessas propriedades, 

por meio da modalidade escrita da língua. Letramento
4
 é, portanto, condição 

e ponto de partida na aquisição da língua portuguesa pelo surdo. 

                                                           
4
 Letramento é o estado daquele que não só sabe ler e escrever, mas que também faz uso competente e 

frequente da leitura e da escrita, e que, ao tornar-se letrado, muda seu lugar social, seu modo de viver 

na sociedade, sua inserção na cultura (SOARES, 1998:36-37). Letramento nas crianças surdas 

enquanto processo faz sentido se significado por meio da língua de sinais brasileira, a língua usada na 

escola para aquisição das línguas, para aprender por meio dessa língua e para aprender sobre as 

línguas. A língua portuguesa, portanto, será a segunda língua da criança surda sendo significada pela 

criança na sua forma escrita com as suas funções sociais representadas no contexto brasileiro. Nessa 

perspectiva, caracteriza-se aqui o contexto bilíngue da criança surda (QUADROS; SHMIEDT, 2006, 

p. 17). 
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Com base em Quadros e Shmiedt (2006, p. 41), pode-se afirmar que o 

direcionamento do ensino de língua portuguesa escrita para alunos surdos deve levar em conta 

os anseios desses educandos. As autoras afirmam que 

O professor precisa preparar as atividades de leitura visando um e/ou outro 

nível de acordo com as razões que levaram os alunos a terem interesse de ler 

um determinado texto. Nesse sentido, a motivação para ler um texto é 

imprescindível. A criança surda precisa saber por que e para que vai ler. O 

assunto escolhido como temática da leitura vai variar de acordo com as 

atividades e interesses dos alunos. 

Para Alvez (2010, p. 20), as orientações propostas para o ensino de língua portuguesa 

devem buscar “desenvolver a competência linguística, bem como textual dos alunos com 

surdez, para que sejam capazes de ler e escrever em língua portuguesa”. Seguindo nessa 

mesma direção, encontram-se nos estudos de Fernandes (2006b. p. 14) algumas propostas 

para o desenvolvimento de atividades envolvendo a língua escrita para alunos surdos. A 

autora destaca que “um trabalho que se preste a sistematizar a língua escrita com alunos 

surdos não pode prescindir da sistematização de nenhum desses eixos componentes”. Essas 

propostas envolvem: 

a) aspectos funcionais: todo texto presta-se a uma função social (dirige-se a 

alguém, com uma intenção); seu sentido só pode ser apreendido se articulado 

à prática social que lhe deu origem, ao veículo no qual ele se apresenta 

(jornal, revista, outdoor, embalagem de um produto, etc.) e às intenções que 

revela (vender algo, informar sobre, questionar, fazer refletir, etc.). 

b) aspectos lexicais: as palavras só adquirem significado no contexto em que 

são veiculadas; as crianças surdas, em sua maioria, desconhecem mesmo o 

significado literal das palavras, quanto mais seu caráter polissêmico; 

portanto, há a necessidade de sistematização do vocabulário (léxico) 

implicado no texto e sua intertextualidade com leituras anteriores. 

c) aspectos gramaticais: aprender uma língua envolve conhecer sua 

gramática, ou seja, as regras de sua organização, as leis que permitem que 

seus usuários se entendam entre si; essas regras não são externas ao texto, 

mas são constituídas internamente. O que está em foco não é a gramática 

tradicional e suas regras e nomenclaturas, mas as regras que nos permitem 

construir enunciados compreensíveis na língua, independente de estarem ou 

não na norma padrão. Cada texto será um instrumento de investigação para a 

descoberta do funcionamento da língua portuguesa. 

Dessa forma, a prática de leitura sistematizada, para os alunos surdos, contribui para 

a ampliação do repertório de informações e sensações, possibilitando uma melhor percepção 

do universo em que o sujeito está inserido e uma visão mais ampla dos vários aspectos que 

fazem parte da sociedade, tornando-o um educando atuante no seu contexto social. 

A escrita apresenta-se com um propósito funcional, e é vista como possibilidade de 

realizar determinada atividade sócio-comunicativa. Em nosso cotidiano, o uso da escrita faz 
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parte das mais diversas situações. Assim, a escrita exerce uma grande importância no 

processo de interação social, pois é uma atividade de expressão, de manifestação de ideias, de 

informações, de sentimentos etc.  

Deste modo, a leitura e produção escrita em língua portuguesa, para alunos surdos, 

devem incorporar, no contexto da sala de aula, atividades significativas, que envolvam textos 

que permeiem seu ambiente social, contribuindo para o processo de construção de 

conhecimentos. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA 

Até, mais ou menos, a década de 70 do século XX, no Brasil, o ensino da língua 

portuguesa era caracterizado por uma abordagem que dava ênfase às regras gramaticais. 

Nesse contexto, os alunos surdos eram submetidos a um ensino padronizado que concebia a 

língua a partir de uma formatação estruturalista e normativista, ou seja, o modelo de ensino da 

língua portuguesa para os surdos seguia as mesmas orientações de ensino de língua materna 

para os ouvintes. 

Nos dias atuais, tem-se discutido que a produção da linguagem está relacionada às 

práticas discursivas. Assim, o ensino do português deve ser pautado na compreensão e 

produção de textos que circulam no cotidiano social. Textos que devem fazer sentido para 

aquele que aprende. Partindo desse princípio, essa discussão impulsionou o desenvolvimento 

deste trabalho que tem como foco de investigação o ensino-aprendizagem de segunda língua, 

a saber: a língua portuguesa, para alunos surdos. 

Tomou-se como questão norteadora a seguinte: “Como o instrumento de mediação 

simbólica, gênero textual, pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa como segunda língua para surdos?” Esse questionamento demanda alguns 

desdobramentos, tais como: 

a) De que modo o gênero textual aparece no contexto da sala de aula? 

b) Como o professor apresenta a língua portuguesa escrita para os alunos surdos? 

Esse ensino está relacionado com as práticas sociais? 

c) Qual o papel da língua de sinais no contexto da sala de aula para o ensino-

aprendizagem de segunda língua? 

d) Como é conduzido o processo interacional (professor ouvinte-aluno surdo e 

aluno surdo-aluno surdo) em sala de aula para que aconteça a aprendizagem de 

leitura e escrita? 

e) De que maneira os alunos participam das atividades que envolvem o aprendizado 

do português escrito? 

Para desvendar a maneira como são construídas as habilidades de leitura e escrita em 

língua portuguesa por surdos, definiu-se como objetivo geral: 

 Descrever como o aluno constrói sua aprendizagem de leitura e escrita em língua 

portuguesa através do gênero textual como instrumento de mediação simbólica. 
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E como objetivos específicos: 

 Registrar o emprego dos gêneros textuais, no contexto da sala de aula, no 

favorecimento da leitura e escrita. 

 Indicar as formas de apresentação dos gêneros textuais para alunos surdos. 

 Destacar o papel da língua de sinais no ensino-aprendizagem de segunda língua 

para os surdos. 

 Identificar como se estabelece o processo interacional (professor-aluno e aluno-

aluno) para a construção de conhecimentos referentes à leitura e escrita, em uma 

classe de alunos surdos, do 4º ano do Ensino Fundamental. 

Desse ponto de vista, acredita-se que este trabalho resulta em uma forma de 

compreensão da dinâmica da sala de aula, no que se refere ao ensino-aprendizagem do 

português como segunda língua para surdos, o que contribui para a prática de professores e 

orientadores dessa comunidade em ações futuras. Para a consecução desse intento, decidiu-se 

adotar uma abordagem de natureza qualitativa. Essa opção se deve ao fato de esse tipo de 

enfoque permitir uma análise acurada e detalhada dos mecanismos e processos envolvidos na 

operação e abrir possibilidades de anotações precisas e documentadas. 

Tendo em vista que, por um longo período, o desenvolvimento de pesquisa na área 

das ciências sociais e humanas foi influenciado pela abordagem quantitativa, a opção aqui 

feita justifica-se pela inadequação do método quantitativo a trabalhos de tal natureza. 

Corroboram com essa opção os posicionamentos de estudiosos da área da metodologia 

científica que apontam a pesquisa qualitativa como mais adequada para a análise de 

fenômenos ligados às ciências sociais. 

Segundo André (1995, p. 16), no final do século XIX, cientistas sociais começaram a 

indagar sobre os métodos destinados ao estudo dos fenômenos humanos e sociais. Dilthey, 

historiador, foi um dos primeiros a fazer críticas à perspectiva positivista aplicada na 

investigação das ciências físicas e naturais que, por sua vez, servia de modelo para as áreas 

humanas e sociais. 

O cientista sugeriu que fosse utilizada outra maneira de se investigar os problemas 

sociais, sob a ótica da abordagem metodológica da hermenêutica, voltada para a interpretação 

dos contextos. Nesse sentido, a nova abordagem de pesquisa denominada “qualitativa” 

deveria se opor ao modelo “quantitativo”. A autora (p. 17) argumenta ainda: “[a pesquisa 

qualitativa] busca a interpretação em lugar da mensuração, a descoberta em lugar da 
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contestação, valoriza a indução e assume que fatos e valores estão intimamente relacionados, 

tornando-se inaceitável uma postura neutra do pesquisador”. 

Bogdan e Biklen (1994, p. 47 a 51), assinalam que a investigação qualitativa possui 

cinco características. A primeira relaciona a fonte direta de dados que acontece em um 

ambiente natural partindo do entendimento de que o investigador é o instrumento principal 

para a realização da pesquisa. Nesse caso, 

os investigadores frequentam os locais de estudo porque se preocupam com 

o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor compreendidas 

quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência. Os locais 

têm de ser entendidos no contexto das instituições a que pertencem 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). 

A segunda característica apontada pelos autores indica que a investigação qualitativa 

é descritiva. Sendo assim, os dados recolhidos são apresentados em palavras ou imagens e não 

em números. Esses dados podem ser recolhidos por meio de transcrição de entrevistas, notas 

de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros registros oficiais. 

Essa forma de coleta permite ao investigador qualitativo dar significado ao que foi observado, 

descrevendo os dados de forma precisa e minuciosa, preocupando-se com toda a riqueza de 

detalhes ao realizar a análise, tendo nos resultados escritos da investigação citações feitas com 

base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. 

A terceira indica que os investigadores qualitativos estão interessados em 

compreender o processo e não simplesmente em chegar a resultados ou produtos. Os autores 

ressaltam que a ênfase qualitativa no processo tem sido particularmente útil na investigação 

educacional, tendo em vista que “as estratégias qualitativas patentearam o modo como as 

expectativas se traduzem nas atividades, procedimentos e interações diárias” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 49). 

A quarta aponta que os investigadores tendem a utilizar o método indutivo para 

analisar os fenômenos registrados. Desse modo, os elementos recolhidos não são explorados 

com o objetivo de confirmar hipóteses levantadas previamente. Nesse caso, as observações 

são construídas à medida que as informações recolhidas vão se agrupando. Assim, o processo 

qualitativo se assemelha a um funil. No início, as informações são amplas e se vão 

especificando gradativamente. “O investigador qualitativo planeja utilizar parte do estudo 

para perceber quais são as questões mais importantes. Não presume que sabe o suficiente para 

reconhecer as questões importantes antes de efetuar a investigação” (BOGDAN; BIKLEN 

1994, p. 50). 
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A quinta característica refere-se ao significado, aspecto de vital importância na 

abordagem qualitativa. Nas proposições dos autores, é bastante evidente que essa abordagem 

propicia uma melhor aproximação entre o investigador e o objeto pesquisado, pois as pessoas 

se envolvem em um contexto natural para construir e dar significado aos fenômenos 

pesquisados. 

Merece destaque a síntese de Bogdan e Biklen (1994, p. 16) sobre a perspectiva em 

questão: 

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico 

que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 

significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas, e de complexo tratamento estatístico. As questões a investigar 

não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, 

outrossim, formuladas com objetivo de investigar os fenômenos em todo a 

sua complexidade e em contexto natural. (...) a abordagem à investigação 

não é feita com objetivo de responder a questões prévias ou testar hipóteses. 

Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da 

perspectiva dos sujeitos da investigação. 

Tendo em vista que (i) a abordagem enfatizada é revestida por uma relação especial, 

concebida pelo envolvimento entre pesquisador e campo ou ato de pesquisa; (ii) na escolha de 

um estudo nos moldes do enfoque qualitativo lança-se mão de materiais empíricos e (iii) o 

presente trabalho tem um foco direcionado para o contexto da sala de aula de alunos surdos, o 

processo de investigação empreendido foi o de “Estudo de Caso”. 

De acordo com Merriam (apud ANDRÉ, 1995, p. 50), “estudos de caso buscam o 

conhecimento do particular, são descritivos, indutivos e buscam a totalidade. Além disso, eles 

estão mais preocupados com a compreensão e descrição do processo do que com os resultados 

comportamentais”. A visão da autora permite compreender o estudo de caso como técnica que 

busca a observação detalhada de um contexto. 

André (1995, p. 51) parte da compreensão de que o estudo de caso é uma estratégia 

de pesquisa que busca “entender um caso particular levando em conta seu contexto e sua 

complexidade”. Entre os critérios destacados em relação à técnica em evidência, a autora 

assinala que “deve-se verificar se os objetivos desejados ou planejados focalizam resultados 

humanistas ou diferenças culturais e não resultados comportamentais ou diferenças 

individuais”. Outro critério enfatizado é sobre a singularidade da situação. Assim, “a unidade 

vai ser escolhida porque representa por si só um caso digno de ser estudado, seja porque é 

representativo de muitos outros casos, seja porque é completamente distinto de outros casos”. 
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A autora comenta a contribuição de vários trabalhos com autorias diversificadas, mas 

que partem do mesmo princípio, quanto às descrições sobre a estratégia Estudo de Caso. Com 

base em Yin (apud ANDRÉ, 1995, p.51), aponta quando deve ser dada preferência ao 

procedimento metodológico do estudo de caso, apresentando as exemplificações: “(1) quando 

as perguntas forem do tipo “como” e “por quê”; (2) quando o pesquisador tiver pouco 

controle sobre aquilo que acontece ou que pode acontecer; e (3) quando o foco de interesse 

for um fenômeno contemporâneo que está ocorrendo numa situação de vida real”. 

Foi a partir dessa ótica que este trabalho foi elaborado. A seguir são destacados os 

aspectos e procedimentos metodológicos adotados no percurso desse estudo. 

4.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

O trabalho foi desenvolvido em uma escola de educação especial, localizada na cidade 

de Vitória da Conquista, município situado na região Sudoeste do Estado da Bahia. O 

estabelecimento fica localizado em um bairro residencial, de classe média, mas acolhe alunos 

de todos os bairros da cidade, notadamente de bairros periféricos. O acesso da maioria dos 

estudantes ao prédio escolar se dá por meio do transporte coletivo (ônibus e vans escolares), 

alguns são transportados por seus responsáveis, de automóvel, ou de motocicleta e uns poucos 

se deslocam a pé. 

A disponibilidade de vagas para ingresso no corpo discente se dá por meio de 

apresentação de alguma necessidade educacional especial (surdos, surdocegueira, deficiência 

física e intelectual) e de dificuldades de aprendizagem (caso de alunos que passam por vários 

anos de repetência em escolas da rede regular de ensino). 

A realização de atendimento educacional voltado para pessoas com deficiências pode 

denotar que o estabelecimento vivencia o pressuposto da segregação, mas, ao longo dos seus 

19 anos de existência, a instituição sempre esteve voltada para a comunidade como um todo. 

Sua filosofia sempre foi direcionada para a formação de cidadãos que podem conseguir sua 

independência e autonomia nas diversas atividades diárias. 

A unidade escolar possui 08 salas de aula, 01 laboratório de informática, 01 

refeitório, 01 cozinha, 01 despensa, 01 diretoria e secretaria (espaço acoplado), 01 salão de 

eventos, 07 banheiros, sendo 04 para o uso dos alunos (01 masculino e 01 feminino), 01 para 

uso dos funcionários e 02 disponíveis no espaço de eventos (01 masculino e 01 feminino). O 

espaço é arejado, iluminado e dotado do devido asseio. A escola funciona nos turnos matutino 

e vespertino, com os horários, respectivamente: entre às 08:00 e 11:30 e 13:30 às 17:00 horas. 
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A coleta dos dados foi realizada na turma do 5º ano do Ensino Fundamental I. A 

turma é composta por 04 alunos surdos, tem uma professora polivalente
5
 e ouvinte. Cabe, 

aqui, registrar alguns critérios utilizados para a escolha desse estabelecimento e da turma do 

5º ano como foco para realização da pesquisa. Essa opção se deu por: 

 Acreditar-se que os alunos teriam um domínio da língua de sinais, fator 

primordial a ser considerado no processo de ensino-aprendizagem de uma 

segunda língua. 

 Ser uma sala de aula composta apenas por alunos surdos, o que favorece as trocas 

simbólicas dos alunos surdos entre si e dos alunos com a professora ouvinte 

(especialista em língua de sinais). 

O contexto da sala de aula em pauta propicia uma interação, mediada pela LIBRAS. 

Essa interação se dá entre os alunos surdos e a professora. Nessa dinâmica, o acesso à L1 (a 

LIBRAS) contribui de forma significativa para o desenvolvimento cognitivo do sujeito surdo, 

nas mais diversas áreas do conhecimento. 

No tópico seguinte, é feita uma identificação básica dos sujeitos envolvidos neste 

trabalho. É apresentado o perfil da professora, enquanto interventora do aprendizado, assim 

como dados sobre os alunos surdos da turma, como circunstâncias do nascimento, e da 

relação familiar, além dos aspectos ligados à postura em sala de aula. 

4.3 SUJEITOS PARTICIPANTES DO TRABALHO 

A pesquisa contou com a participação de 04 alunos surdos, matriculados no 5º ano 

do Ensino Fundamental I e da professora que é ouvinte. 

4.3.1 A Professora 

A professora é graduada em Geografia e Letras. Licenciaturas conclusas na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. É especialista em Educação Especial 

pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e em Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS) 

pela Faculdade Integrada do Norte de Minas. Atualmente, cursa o Mestrado Profissional em 

Letras – PROFLETRAS, na UESB. 

É professora da rede estadual de ensino da Bahia há 20 anos. Em sua experiência 

profissional passou 10 anos em uma escola especializada no atendimento aos alunos com 

deficiência intelectual. 

                                                           
5
 Professora polivalente refere-se a uma docente que trabalha como todas as áreas do conhecimento.  
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Em 2004, começou seu contato com alunos surdos na escola de educação especial, 

aqui descrita. A partir daí, iniciou estudos na área da surdez. Participou de cursos em Libras 

oferecidos pelo Instituto Anísio Teixeira, fez especialização na área e, hoje, desenvolve uma 

pesquisa no mestrado com temática voltada para o contexto dos surdos. 

4.3.2 Os alunos 

Os estudantes mostram-se bastante amáveis. Somente um não domina bem a língua 

de sinais, língua que possibilita ao indivíduo expressar suas emoções e pensamentos, assim 

como interagir com outras pessoas, sejam elas surdas ou ouvintes, neste caso, que também 

dominem a LIBRAS. 

Os alunos do grupo vivem em ambiente familiar composto apenas de ouvintes, isto é, 

são filhos de pais ouvintes. Um, entre eles, embora seja filho biológico de mãe surda, convive 

com uma família adotiva ouvinte, há aproximadamente 08 anos. Apenas uma aluna tem 

contato diário com um membro familiar surdo, sua irmã mais nova. 

Dos 04 estudantes que participaram do trabalho, 03 são do sexo feminino e 01 do 

sexo masculino, a faixa etária dos membros do grupo varia entre 11 a 14 anos. Como já vimos 

anteriormente, todos cursam o 5º ano do Ensino Fundamental I. 

Seguem informações sobre o contexto familiar e sobre o histórico escolar dos 

educandos, destacando-se os respectivos períodos iniciais de escolarização, assim como o 

comportamento e participação nas atividades propostas em sala de aula referentes ao ensino 

aprendizagem de L2. Os alunos são identificados por um código alfanumérico (A1, A2, A3 e 

A4), tendo em vista a necessidade de manter o anonimato dos membros do grupo. 

A1 

Apresenta “Surdez Severa Profunda”. Nasceu em 06/10/1999, tem surdez congênita. 

É filha primogênita de pais ouvintes, tem 03 irmãos ouvintes. Sua mãe e seus 03 irmãos 

possuem um domínio básico da LIBRAS, enquanto o pai não apresenta domínio algum da 

língua de sinais. 

Quanto à escolarização, A1 começou a frequentar a escola de educação especial com 

05 anos de idade, quando teve seu primeiro contato com a LS. Estudou nessa escola até o ano 

de 2008. Por residir distante do estabelecimento, a família necessitou realizar sua 

transferência para uma escola da rede regular. No ano de 2009, não frequentou escola. Em 

2010 e 2011, frequentou uma escola regular da rede privada. Em 2012, retornou à escola de 

educação especial, tendo em vista que, na rede regular de ensino, não lhe eram dadas 
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condições de acesso à língua de sinais. Continua frequentando a escola especial em uma sala 

de alunos surdos. No contexto da sala de aula, exerce um papel de líder natural; apresenta 

grande interesse em todas as atividades e sempre formula muitas perguntas durante as aulas. 

Encontra-se em processo de letramento da L2, apresentando excelente desempenho. 

Apresenta maior domínio da LIBRAS em comparação com seus colegas. Realiza leitura em 

L2, de forma inicial. Participa, com notável interesse, das atividades propostas pela professora 

e demonstra interesse em ampliar seus conhecimentos sobre a língua portuguesa escrita, pois 

reconhece o valor social desse código, uma vez que o utiliza nas práticas sociais, notadamente 

no acesso à rede “facebook”. Consegue produzir pequenos textos em língua portuguesa. Nas 

suas produções, é possível identificar a presença da interlíngua (construção de frases com 

elementos da estrutura da língua de sinais. Ex: Você é gorda muito). 

A2  

Apresenta Surdez Severa Profunda. Nasceu em 12/09/2002, tem surdez congênita, é 

filha de pais ouvintes. Possui 03 irmãs, sendo as duas mais velhas ouvintes e 01, a irmã mais 

nova, surda, assumindo a terceira posição na escala das 04 filhas. No que concerne à 

escolarização, em 2005, foi matriculada na classe de educação infantil da escola de educação 

especial em que até hoje estuda. No período 2006, estudou na rede regular, mas não 

permaneceu na classe da rede regular pública, pois lá não era oferecida a língua de sinais, 

retornando no mesmo ano para a escola de educação especial. No ano 2012, sua mãe 

participou do curso básico de LIBRAS e, recentemente, 2013, uma das suas irmãs também 

participou de um curso dessa natureza. 

Em função disso, no seu ambiente familiar, é bem presente a língua de sinais. Hoje, 

cursando o 5º ano do Ensino Fundamental, vêm apresentando as seguintes características: é 

muito participativa e observadora. Às vezes, demonstra fragilidade e chora em determinadas 

situações, principalmente quando alguém discorda de seu posicionamento. Sempre está atenta 

à língua de sinais. 

Encontra-se em fase inicial do letramento em L2, participa das atividades propostas 

de leitura e escrita, demonstrando interesse em aprender, mesmo achando difícil o 

aprendizado da língua portuguesa. Nas produções escritas, está em fase incipiente, nos seus 

escritos, portanto, predomina a transferência da língua de sinais para a escrita da língua 

portuguesa (Ex: Carolina amor A2). 

A3  
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Apresenta Surdez Severa Profunda (Surdez congênita). Nasceu surdo, em 

(12/05/2000). Filho de mãe surda, começou a frequentar a escola de educação especial em 

2004 e seu primeiro contato com LIBRAS foi no ambiente familiar. Sua mãe participava das 

atividades propostas pela escola e, por fazer parte da comunidade surda, se envolvia no 

contexto da sala de aula. 

No ano 2007, foi adotado por um casal de ouvintes. A partir de então, não mais 

conviveu com a sua mãe biológica. Sua atual família é composta por pai e mãe adotivos. Esse 

grupo não tem domínio da LIBRAS. Ressalte-se que uma irmã adotiva, que possui algum 

domínio da língua de sinais, hoje reside em outra cidade.  

No contexto escolar, o aluno apresenta uma boa participação nas atividades. Às 

vezes, fica meio distraído durante as aulas. Consegue se expressar bem na língua de sinais. 

Consegue escrever pequenos textos em língua portuguesa, lançando mão de palavras que são 

mais frequentes em seu universo ou recorrendo ao dicionário Português-LIBRAS (Capovilla). 

Nas produções escritas, manifesta um domínio do português escrito (EX: Eu gorda feliz). 

A4 

Apresenta Surdez Severa Profunda (surdez congênita). Nasceu em 13/09/2001. Filha 

de pais ouvintes. Sua família não tem domínio de LIBRAS. O primeiro contato com LIBRAS 

se deu em 2005, quando ingressou na escola de educação especial que começou a frequentar, 

em 2005, quando foi matriculada na 1ª série do Ensino Fundamental I.  

Mostra-se insegura e distraída. Possui um domínio restrito da LIBRAS. Em alguns 

momentos, não consegue omitir opinião própria, então repete o que outros colegas antes 

disseram. Em outros momentos, não consegue interagir nos diálogos da sala de aula. 

Apresenta lentidão para a realização de suas atividades e, muitas vezes, quando as realiza, 

essas são copiadas de outros colegas. 

4.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a investigação, no contexto da sala de aula, sobre o ensino-aprendizagem de LP 

como L2, adotou-se a técnica do Estudo de Caso, sob uma abordagem qualitativa. Nesse 

processo, a autora assumiu a função de pesquisadora observadora. 

Para dar início ao desenvolvimento da pesquisa, foi necessário solicitar junto aos 

responsáveis pelo estabelecimento em que foi feita a coleta dos dados (direção e professora 

regente do 5º ano) o “autorizo”, para realização do estudo, fato que se deu por meio da 
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assinatura do “Termo de Livre Consentimento”. Após a autorização, foi possível iniciar as 

atividades. 

A intenção, ao penetrar nesse espaço, foi descrever como o aluno constrói sua 

aprendizagem em leitura e escrita a partir da utilização do “gênero textual”. Na função de 

pesquisadora (observadora) houve a possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre o 

ensino-aprendizagem de L2 para alunos surdos. 

Para coleta de dados, durante a pesquisa, utilizou-se dos instrumentos: observação 

participante, com registros em diário de campo e em videogravações, de 03 aulas envolvendo 

gêneros textuais, no ano letivo de 2013. As aulas observadas foram filmadas pela 

pesquisadora, que operava uma câmera digital SONY 1080 de 7.2 Mega Pixels, pois, com a 

máquina fixa em um determinado local na sala não seria possível conseguir acompanhar toda 

a dinâmica interativa entre alunos e professor. A câmera móvel favoreceu a capturação de 

detalhes das interações estabelecidas entre professor-aluno surdo e aluno surdo-aluno surdo. 

Com os dados gerados, pela gravação, algumas sequências dos episódios das aulas 

foram selecionadas. Nessa escolha, levou-se em consideração a conversa inicial e a 

apresentação dos materiais em LIBRAS envolvendo o trabalho com a língua escrita. Outro 

aspecto considerado na seleção do material foram aqueles que apresentavam as interações 

sociais entre a professora ouvinte e os alunos surdos, pois as cenas contidas pelo diálogo 

oportunizam a percepção de como estão sendo construídos os conhecimentos, nesse caso, a 

leitura e a escrita. 

Para análise das observações, foi necessária a transcrição dos dados em LIBRAS 

obtidos pelas filmagens, estes foram transcritos em língua portuguesa, com o auxílio da 

professora, participante da pesquisa. 

4.5 CATEGORIA E ANÁLISE DOS DADOS 

Antes de dar início a análise dos dados, ressalte-se as categorias que foram definidas 

para chegar aos resultados da pesquisa. Como, a investigação foi desenvolvida em uma sala 

de aula, destacando sobre o ensino-aprendizagem de segunda língua, a língua portuguesa, 

definiu-se como critérios: (i) a Intervenção do professor com a apresentação de material em 

LIBRAS para aprendizado da língua portuguesa e (ii) a Construção de conhecimento em 

leitura e escrita. Essas categorias visam responder as questões norteadoras do presente estudo. 

Cabe, aqui, descrever aspectos que as envolvem: 

(i) Intervenção do professor: apresentação de material em LIBRAS para 

aprendizado da língua portuguesa. 
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 Parte do entendimento de que é necessária, para o ensino-aprendizagem de segunda 

língua (língua portuguesa), uma apresentação de materiais (filme, imagens) referentes à 

proposta do gênero textual a ser trabalhado, conforme descreve o estudo de Lodi (2012) e as 

proposições de Quadros e Schmiedt (2006). 

(ii) Construção de conhecimento em leitura e escrita. 

Parte da compreensão de que o movimento relacional entre professor-aluno surdo e 

aluno surdo-aluno surdo baseado na interação social contribui para a construção do 

conhecimento em leitura e escrita, conforme menciona a teoria de Vygotsky. 



58 

 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A análise aqui apresentada partiu, conforme especificado na metodologia, de um 

estudo de caso realizado em uma sala do 5º ano do Ensino Fundamental I, que pertence a uma 

escola de Educação Especial, localizada na cidade de Vitória da Conquista, estado da Bahia. 

A pesquisa de campo foi realizada no decorrer do ano letivo de 2013. Utilizou-se os dados de 

03 aulas que envolveram a presença de gêneros textuais no ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa como segunda língua. 

A escolha da quantidade de aulas mencionada acima visou alcançar o objetivo 

proposto pelo projeto de pesquisa anteriormente definido, que tem como objetivo geral 

descrever modos pelos quais o aluno surdo constrói sua aprendizagem de leitura e escrita em 

língua portuguesa através do gênero textual, como instrumento de mediação simbólica. Nesse 

sentido, foram criadas as categorias de análises para discutir os dados gerados nas 

videogravações das aulas. As categorias utilizadas para análise interpretativa da investigação 

se baseia nos seguintes itens: (i) Intervenção do professor: apresentação de material em 

LIBRAS para aprendizado da língua portuguesa e (ii) Construção do conhecimento em 

leitura e escrita. 

De posse do material coletado, é possível verificar a existência de uma 

multiplicidade de informações que dão possibilidade a várias interpretações. A definição de 

categorias, portanto, serve justamente para delimitar eixos norteadores a serem discutidos, 

afinal, é necessário estabelecer os critérios no sentido de se encontrar as possíveis soluções 

para as inquietações propostas pelo estudo. 

5.1 INTERVENÇÃO DO PROFESSOR: APRESENTAÇÃO DE MATERIAL EM LIBRAS 

PARA APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Nas atividades que envolvem o ensino-aprendizagem de segunda língua (língua 

portuguesa), a intervenção da professora acontece por meio de conversa informal, 

apresentação de vídeos e de imagens referentes à proposta do gênero textual a ser trabalhado. 

A seguir, são descritos os desdobramentos de cada aula selecionados para a análise e 

discussão dos dados. As sequências são expostas de maneira cronológica. Nas transcrições de 

cada episódio, utilizou-se: P para professor e A1 a A4 para alunos. 

5.1.1 Episódio 01 – Gênero textual oração: Pai Nosso 

Num primeiro momento, a professora iniciou a aula com uma conversa informal 

sobre a presença da oração na vida cotidiana dos alunos. Ela inicia com as seguintes 

considerações, conforme a transcrição: 
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Sequência  

P: Vocês oram o Pai Nosso sempre ou não? 

A2: Não. Em Libras não. 

P: Vocês pedem a Deus que abençoe e dê o alimento do dia, saúde. Agradece ao Pai pelo 

alimento e pela saúde também. Agradece a Deus pela família. 

A1: Eu não oro... 

P: Agradece a Deus à noite? 

A1: À noite? Ah... Sim! 

P: Orar, orar... Sabe? Entendeu? 

A1: Ah sim! 

A4: Já, já! 

P: Pela manhã ao acordar lembra de pedir e agradecer a Deus. Entendeu?  

[....] 

P: Orar é conversar com Ele. 

P. Você conversa A1? 

A1: Eu? 

P: Sim. 

A1: [Sorri] envergonhada. 

P: E você? (apontando para A2) Conversa com Deus? 

A2: Mais ou menos. 

P: E você? (apontando para A4). 

A4: Eu não. [sorri] envergonhada. 

P: Precisa orar ao ir para a cama. Não pode ir dormir sem primeiro orar e pensar em Deus. 

A atitude inicial da professora refere-se a uma contextualização de experiências 

diárias com o tipo de gênero textual oração. Naquele momento, tratava-se de uma atividade 

escolar, mas a professora demonstrava as situações reais de uso da oração, como: agradecer 

pelo alimento, pela vida, pela família, pelo dia etc., destacando que o gênero em questão se 

faz presente na vida cotidiana das pessoas. 

Em um segundo momento, a professora recorreu ao recurso do vídeo para mostrar a 

oração do Pai Nosso em Libras. 

Sequência  

P: Agora vamos aprender a oração do Pai Nosso. Vou mostrar (indicando para o datashow). 

- Mostra o vídeo
6
 do Pai Nosso interpretado por Alexandre Elias. 

                                                           
6
 Oração do Pai Nosso interpretado por Alexandre Elias, disponível no site: 

http://www.youtube.com/watch?v=f_3a0alGK1A 

http://www.youtube.com/watch?v=f_3a0alGK1A
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Nesse episódio, verificou-se, na prática de ensino de L2, uma contextualização do 

tema abordado. Com o uso de instrumentos (conversa inicial e vídeos) para a compreensão do 

texto, observa-se um respeito à condição linguística do surdo, pois, durante a aula, os alunos 

tiveram contato com o vídeo Oração Pai Nosso em LIBRAS, permitindo uma discussão 

prévia sobre o conteúdo apresentado no texto, para um posterior trabalho envolvendo a língua 

portuguesa. 

Isso revela o indicado pela fundamentação teórica sobre os aspectos que devem ser 

considerados no ensino de L2 para alunos surdos. Cabe, aqui, destacar as ideias de Quadros e 

Schmiedt (2006, p.40-41) que colaboram com a discussão sobre o ensino do português para o 

contexto dos surdos: “as atividades sempre são antecedidas pela leitura de textos em sinais. A 

leitura precisa estar contextualizada”. 

A atitude diferenciada da professora na apresentação dos materiais em LIBRAS para 

o ensino-aprendizagem de língua portuguesa, como segunda língua, evidencia uma 

organização pautada no bilinguismo. Assim, a postura pedagógica adotada, no contexto 

pesquisado, segue um dos quatro tópicos fundamentais apresentados por Sanchez (apud 

SKLIAR, 2010, p. 104), como: “a criação de um ambiente apropriado às formas particulares 

de processamento comunicativo, linguístico e cognitivo das crianças surdas”. 

Num terceiro momento, a professora aborda a compreensão do vídeo Oração: Pai 

Nosso em língua de sinais. 

Sequência  

P: Gostaram, foi bom? O que tem no vídeo? 

A1: Devemos conversar com Deus. Não podemos pecar, temos que obedecer e aceitar. 

A2: Perdoar. 

A1: Deus tira das tentações, abençoa a todos. Devemos aceitar e obedecer o Pai Nosso do 

céu. (eleva os ombros e sorrir solicitando a aprovação da professora). 

P: E você entendeu o quê? (direcionando o olhar para A2). 

A2: Deus...coração ao alto. (envergonhada não quis prosseguir). (os alunos sorriram). 

P: Você está certa! (refere a A2). E para Você? (aponta para A4 e pergunta). 

A4: Eu não. Sei não. 

A1: Ela não sabe língua de sinais. 

P: Vamos vê aqui (apontando para o datashow). Pai Nosso também. 

- Mostra o vídeo
7
 do Pai Nosso interpretado por Nilton Câmara  

                                                           
7
 Oração do Pai Nosso interpretado por Nilton Câmara, disponível no site: 

http://www.youtube.com/watch?v=hXxVMnNQQks  
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P: Coloca o vídeo do Pai Nosso interpretado por Nilton Câmara e explica: 

P: Esse homem é outro intérprete. O nome dele é Nilton Câmara. 

P: Vai começar. 

O vídeo foi projetado e, em seguida, a docente direcionou a palavra para todos os 

alunos, dando oportunidade para que eles pudessem expressar a compreensão do texto 

presente no vídeo, interpretado em LIBRAS. Desse modo, verifica-se uma preocupação da 

professora referente à construção de significados e sentidos na língua materna, para um 

posterior trabalho com segunda língua (português escrito). Porém, não houve uma intervenção 

da professora quanto à resposta de A4 e ao comentário da A1 sobre o domínio de LIBRAS. 

Nota-se, na sequência descrita, que, pelo diálogo em língua de sinais, condição 

favorável para aprendizagem, houve a representação de significados construídos pelos alunos, 

podendo expressar o potencial de compreensão. Nesse sentido, pode-se afirmar que do modo 

como a teia dialogada ocorre, é possível aos alunos a criação de novos significados e 

conhecimentos. Assim, as interações sociais, vivenciadas na dinâmica da sala de aula, 

acontecem por um movimento dialógico, fazendo com que as contribuições individuais 

interfiram na construção do conhecimento dos outros. 

O respeito à língua de sinais possibilita ao aluno surdo “atualizar suas capacidades 

linguístico-comunicativas, desenvolver sua identidade cultural e aprender” (SKLIAR, 2010, p. 

102). Considera-se, pois, que a LIBRAS é fundamental para os surdos, ao favorecer a troca de 

experiências e vivências, determinados pela bagagem histórico-cultural, contribuindo para a 

construção de conceitos e significados e impulsionando os processos cognitivos. 

5.1.2 Episódio 02 – Gênero textual Cartaz e Outdoor: Outubro Rosa 

 Em um primeiro momento, é feita uma apresentação da imagem do símbolo - 

Outubro rosa, apresentado no programa powerpoint, em datashow (Anexo C). 

 Sequência  

 P: Vocês conhecem? (mostrando para imagem – Anexo C) 

 A1 e A3: Sim. Já vi o lacinho nas camisetas. 

 A1: Eu vi vários homens e mulheres usando essa fitinha na camiseta, eles gostam. 

 A3: No shopping, no shopping (insiste em dizer que viu nesse local). 

 P: Por que estão usando essa fitinha rosa? 

 A1: Homens. 

 P: Sim, homens também estão usando. 

 A3: Eu vi no shopping. Branca. 

 P: Branca? Na camiseta? O que é? Não conhecem? Esqueceram? E você, A2, conhece?  
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 A2: Conheço a camiseta do lacinho rosa. 

 P: Mas, porque usa esse lacinho rosa? 

 A2: De ouvintes, ouvintes (repete dizendo)? De costura? 

 A1: De estudar? 

 A1: Não sabemos (responde por todos). 

 A2: (Revida a resposta de A3 e diz) Eu já vi minha mãe usando. 

 P: A professora diz que vai passar um vídeo que explica sobre o significado da imagem. 

 (Enquanto, a professora operava o computador para passar o vídeo, os alunos conversam 

entre si dizendo sobre o símbolo, faziam o sinal, A2 diz que já viu um homem dentro do ônibus 

usando a camisa com o símbolo). 

Obs: Nesse dia, houve a visita de dois adultos surdos, mas não opinaram, pois não sabiam o 

significado. 

 Com uma participação efetiva, menos da A4, os alunos tentam responder ao 

significado representado pela imagem trazida pela professora, eles demonstraram não ser uma 

coisa que está fora do ambiente social que frequentam. Destacam que já viram vários homens 

e mulheres usando o símbolo e viram também no shopping. Apesar de ser algo relacionado ao 

contexto social, não conseguiriam inferir o significado, fazendo algumas tentativas, que não 

se aproximaram do significado real. 

 Em um segundo momento, a professora utilizou um vídeo
8
 em LIBRAS, interpretado 

por Alan Henry, com o tema: “Outubro Rosa contra o câncer de mama”.  A professora passou 

o vídeo duas vezes, pois os alunos acharam que as informações foram passadas muito rápido. 

 Sequência  

 V1
9
: Eu conheço, vi a Xuxa usando uma camiseta com o outro símbolo do câncer de mama, 

é preciso ir ao médico para cuidar da saúde, a partir de 40 anos. 

 P: E agora, vocês entenderam? 

 A1: É sobre mulher, médico. 

 P: Isso, a mulher precisa ir ao médico (hospital). Mas, por quê? 

 A1: Algo ruim. 

 P: Olha! A mulher vai ao médico. Precisa ir ao médico. Por quê?  

                                                           
8
 Outubro Rosa contra o câncer de mama, interpretado em LIBRAS por Alan Henry, disponível no 

site: http://www.youtube.com/watch?v=58QH4yA4Flo 
9
 Visitante (adulto surdo), denominado por V1. Destaca-se que os visitantes surdos são ex-alunos da 

escola e que, hoje, estudam e/ou trabalham perto da escola e quando tem um horário de folga em suas 

atividades acabam indo para a escola do contexto da pesquisa, pois sabem que encontrarão pessoas 

que pertencem a sua comunidade, seja outros surdos e a professora que domina a língua de sinais. 

Verifica-se, dessa forma, que a escola torna-se um espaço de referência para os surdos, sendo um 

ponto de encontro. 
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 V2
10

: O médico vai ajudar, fazer o exame da mama. 

 P: Vocês conhecem as doenças? Quais doenças podemos ter? 

 Todos os alunos: Tosse, febre... 

 P: Sim, existem várias doenças. E a mulher pode ter câncer, o sinal é esse (sinaliza). 

 V1: Sim, câncer de mama, as mulheres não ligam, mas pode perdê-las, precisa ir ao médico, 

examinar as mamas, fazer consulta, o médico pode ajudar. 

 A partir do vídeo, um dos alunos comentou sobre a sua interpretação, destacando a 

necessidade da mulher ir ao médico, devido a algo ruim, não explicando a condição do 

problema. Naquele momento, os visitantes, outros sujeitos engajados no processo de 

aprendizagem, colaboram com a discussão, apresentando o ponto de vista sobre o vídeo. O V2 

enfocou a necessidade da prevenção ao câncer de mama. A professora faz uma intervenção 

sobre o contexto e apresenta aos alunos o sinal em LIBRAS da doença câncer. 

 Nota-se que, em sala de aula, o professor conduz o trabalho considerando a relação 

interpessoal, a partir da troca de experiência coletiva em LIBRAS, permitindo ao aluno 

apropriar, reorganizar, reformular e ampliar o conhecimento, nesse caso, sobre o contexto 

referente à campanha Outubro Rosa. Segundo Skliar (2010, p.102) “o objetivo do modelo 

bilíngue é criar uma identidade bicultural, pois permite à criança surda desenvolver suas 

potencialidades dentro de uma cultura surda e aproximar-se, através dela, à cultura ouvinte”. 

 Partindo da ideia do autor, percebe-se que o trabalho em LIBRAS permite aos alunos 

construir sentidos sobre a temática em questão, pois, os alunos não conheciam o significado 

do “lacinho rosa” (símbolo de prevenção ao câncer de mama). A construção de significados 

em LIBRAS pelos surdos dá condições de inseri-los e aproximá-los da cultura ouvinte, tendo 

em vista que todo material disponível na campanha - cartazes, propagandas, faixas, outdoor 

etc. - é reproduzido na língua majoritária, a língua portuguesa. Os alunos puderam se 

apropriar de conhecimentos em LIBRAS, como o sinal câncer, e, a partir daí, construir 

aprendizagem em língua portuguesa. 

 Isso demonstra uma prática de letramento para contexto dos alunos surdos, conforme 

elucida Quadros e Schmiedt (2006, p.17) “letramento nas crianças surdas enquanto processo 

faz sentido se significado por meio da língua de sinais brasileira, a língua usada na escola para 

aquisição das línguas, para aprender por meio dessa língua e para aprender sobre as línguas”. 

 A professora deu sequência à aula falando sobre a importância de divulgar a 

campanha “Outubro Rosa”, contribuindo para a diminuição do número de vítimas 

                                                           
10

 Visitante (adulto surdo), denominado por V2. 
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acometidas pela doença. Destacou que é uma campanha em nível nacional e que há muita 

divulgação nas ruas com anúncios publicitários da área de saúde, outdoors etc. Depois da 

explicação, a professora indaga aos alunos: 

 P: Vocês viram nas ruas os cartazes? 

  A1: Eu vi no shopping, só. 

 A3: Eu vi no shopping, depois da escada (explicando o local). 

 A partir do comentário dos alunos, sobre a presença do cartaz no shopping, a 

professora aproveita a oportunidade e explica o objetivo de utilizar cartazes em lugares 

movimentados, como shopping, ruas etc. para lembrar as pessoas, principalmente, às 

mulheres sobre a necessidade do acompanhamento médico.  

5.1.3 Episódio 03 – Gênero textual Música: A Casa 

Em um primeiro momento, a professora mostra o vídeo
11

 do gênero textual música: A 

Casa, de Vinicius de Moraes, interpretado por Natalia Romera e Renato Contente em 

LIBRAS. 

Sequência  

- Mostra o vídeo A Casa, interpretado por Natalia Romera e Renato Contente. 

P: O que compreenderam do vídeo?  

A2: Não tinha teto, fazia frio, muito frio. Não tinha parede. A casa não tinha parede. Não sei 

mais. 

A3: Eu vi...Chão não tinha ali. 

A2: Não podia entrar, sem chão! Ah! Dormi na rede não podia porque... acabou... E 

banheiro... Não podia fazer pipi...Não podia porque... 

A1 e A3 (estavam conversando entre si). 

P: Questiona sobre a interpretação. 

A2: Ela não prestou atenção, estava olhando para lá. 

A1: Nada, nada. Não sei, nada. Só o título. 

P: E você, A3, entendeu? O que? 

A3: Não, Não! 

A1: Ele estava conversando. Eu vi. Ele estava olhando isso (mostrando um CD que se 

encontrava em cima da carteira). 

A3: Não! Não! Eu entendi um pouquinho. 

                                                           
11

 A Casa, de Vinicius de Moraes, interpretado por Natalia Romera e Renato Contente em LIBRAS, 

disponível no site: http://www.youtube.com/watch?v=m5N54DCS_BQ 
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Nessa sequência, a professora conclama a participação de todos sobre o conteúdo do 

vídeo, mas é expressiva a participação de A2. Os outros dois alunos não participaram tão 

ativamente desse período inicial. 

Conforme foi registrado pelas transcrições, a dinâmica do ensino-aprendizagem de 

língua portuguesa confirma, claramente, as contribuições teóricas fundamentadas para o 

ensino-aprendizagem de segunda língua para alunos surdos, seguindo a perspectiva de que é 

necessário, em primeiro lugar, oportunizar aos alunos condições que os levem a uma 

compreensão do texto, por meio de discussão prévia sobre o assunto do texto, em LIBRAS. 

Assume-se, assim, uma postura de que a Libras não é um instrumento para a aprendizagem da 

Língua Portuguesa, mas se torna a base de sustentação para reflexão sobre o texto. 

Considera-se que a apresentação dos materiais para o ensino-aprendizagem de 

segunda língua (português escrito) foi determinada por uma visão diferenciada das propostas 

tradicionais, tendo em vista que a condução da aprendizagem não ficou restrita ao ensino de 

palavras soltas e descontextualizadas, mas, pautou-se em uma concepção de ensino de língua 

como prática discursiva, associada a um contexto, presente em todas as atividades de 

comunicação humana e manifestada pelos gêneros textuais. 

5.2 A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO EM LEITURA E ESCRITA 

Destaca-se, aqui, como o gênero textual como instrumento de medição simbólica 

serve de base para construção do conhecimento de leitura e escrita pelos alunos surdos. A 

partir das transcrições, verifica-se como o processo de construção foi se constituindo no 

espaço da sala de aula. 

5.2.1 Gênero textual oração: Pai Nosso – A presença do texto em Língua Portuguesa 

 Depois de um trabalho com o texto em LIBRAS, a professora apresenta o texto em 

língua portuguesa. Apresentam-se, no recorte das transcrições, pontos significativos que 

contribuem construção da aprendizagem em leitura e escrita. 

 Sequência 

 P: Vimos o Pai Nosso em LIBRAS, agora, vocês vão aprender o Pai Nosso em Português, 

como é a escrita. Entenderam? 

 P: Todos os dias à noite vão orar, de manhã também ao acordar e na hora de dormir. Não 

esqueçam! Certo? 

 P: Agora em Português. 

 (Os alunos pegam os cadernos e vão abrindo) 

 (A professora diz que não, observem o texto para aprender, depois que utilizarão o caderno). 
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 P: Escreve no quadro branco: Pai Nosso e pergunta apontando para a escrita. 

 P: O que tem aqui? (Direciona a pergunta à A1). 

 A1: Pai Nosso. 

 P: O que tem aqui? (Direciona a pergunta à A4).  

 A4: Pai Nosso. 

 P: O que tem aqui? (Direciona a pergunta à A2). 

 A2: Pai Nosso. 

 P: Isso mesmo. Pai Nosso.  

 P: (continua escrevendo no quadro). 

 (A professora projeta o texto em língua portuguesa em datashow, conforme Anexo A). 

 (...) 

 P: (Solicita que os alunos leiam o trecho) Perdoai-nos as nossas dívidas. 

 A1: Não sei. O que? 

 P: Perdoar igual desculpar. 

 Alunos sinalizam: Desculpar. 

 P: (Escreve no quadro os dois termos desculpar e perdoar e explica aos alunos que as 

palavras são diferentes, mas com o mesmo sentido e mesmo sinal, mostrando para o contexto da 

frase). 

 P: Perdoar (mostra a palavra e pergunta) - O que é? 

 P: Perdoa-nos (aponta em direção ao céu e repete). Ele (Deus) vai nos perdoar. Mostra à 

escrita (Perdoai-nos). Perdoar do pecado. Porque somos pecadores. 

 P: (Realiza o seguinte comentário). Eu perdoo você, você me perdoa. (...) Nós perdoamos as 

pessoas. Temos pecados. Nós temos pecados e somos perdoadores. 

 A2: - E-V-A (digitaliza). Quem é? Ela me falou (mostrando para A1). 

 P: É da Bíblia. 

 A1: Morreu. Foi pecadora também, há muito tempo. Nós somos iguais (se referindo a Eva). 

 Na transcrição da sequência, verifica-se que, no momento da leitura, os alunos 

realizam inferências. O texto trabalhado é do contexto religioso, que faz parte da vida 

cotidiana das pessoas. No trecho transcrito, um dos alunos faz um questionamento, 

justamente, por possibilitar um diálogo com uma vivência social anterior, construída com a 

colega A1. Inicialmente, a professora destaca ser um personagem da bíblia e a A1 

complementa que E-V-A foi pecadora, e destaca que “somos iguais”, referindo-se ao pecado. 

 Fernandes (2006b, p.14), ao mencionar sobre os aspectos lexicais, diz que “as 

palavras só adquirem significado no contexto em que são veiculadas”, dessa forma, a palavra 

E-V-A possibilita um entendimento de que os alunos estavam construindo seus 
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conhecimentos em leitura, a partir de um contexto, nesse caso, o religioso. Nessa situação de 

aprendizagem, compreende que o termo “pecado” desencadeou o questionamento pela A2 e, 

ao mesmo, tempo definiu o comportamento dos seres humanos, expresso pela aluna A1, ao 

determinar que “somos iguais” (no pecado), que remete a história bíblica de Adão e Eva, 

disponível no livro de Gênesis. 

 Dessa forma, pode-se dizer que cada aluno constrói sua aprendizagem em leitura e 

escrita de maneira particular, pois, cada um apresenta um determinado conhecimento de 

mundo, assim, a interpretação de um texto depende da relação entre o conteúdo e o 

conhecimento prévio, experiência sociocultural dos sujeitos. 

 Com o gênero textual oração “Pai Nosso”, os alunos trouxeram para o processo de 

construção de leitura seus conhecimentos de mundo e da língua (aspectos lexicais). O 

movimento interacional estabelecido, no contexto da sala de aula, proporcionou uma 

intertextualidade. Essa construção dialógica é fruto de um ensino da língua ancorado na 

interação social, em que a linguagem é percebida em seu uso, ou seja, em seu funcionamento, 

e configurada por meio dos gêneros textuais. 

  A realização de atividades significativas com gêneros textuais, envolvendo a leitura e 

a escrita, justifica-se, justamente, pela necessidade de se realizar um trabalho com a 

linguagem dentro de um contexto, abrindo mão uma aprendizagem voltada para palavras 

soltas e descontextualizadas.  

5.2.2 Gênero textual cartaz e outdoor: Outubro Rosa – Prevenção ao Câncer de Mama – 

A presença do texto em Língua Portuguesa 

Nesta parte, é apresentado o texto para leitura em língua portuguesa, depois de ter 

sido realizada uma construção do significado da campanha outubro rosa em LIBRAS. 

Sequência 

P: (Apresentação da imagem, em PowerPoint, conforme Anexo C). 

P: Qual o sinal? 

V2: Lacinho rosa. 

P: A professora sinaliza e todos os sinalizam juntos. 

A1: (Fica admirada como V2 sinaliza rápido, dá risadas e repete como ele faz). 

A2: Também repete a forma como V2 sinaliza). 

(Os alunos voltam à atenção para imagem). 

A2: Faz a leitura da imagem, identificado à palavra outubro. (E fica sem saber o que 

significa rosa, faz por meio das expressões faciais). 

A1: (Também não consegue identificar). 
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V1: (Interfere e diz: Lembra da explicação anterior? Tem sinais no vídeo, memorizou? Olha 

lá o símbolo, o sinal é esse...(sinaliza), e a cor é rosa. 

(No momento em que V1 explica, a aluna A4 vai realizando o sinal “lacinho rosa” e A1 e A2 

e prestam atenção na explicação de V1. A3 não estava na sala no momento). 

A1: Ah sim (demonstra satisfação ao receber as contribuições do visitante e comemora) e 

sinaliza rosa. 

(O aluno A3 retorna para sala). 

P: A professora solicita que A3 leia. 

A2: (Expressa que ele leia mostrando para a imagem). 

A3: Faz o sinal de lacinho. Digitaliza R-O-S-A (uma das palavras presente na imagem). 

A1: (A aluna colabora e sinaliza outubro, igual ao mês). 

A3: (Solicita desculpa a professora por não ter lido). E disse é igual ao mês. 

No episódio transcrito, a dinâmica do contexto da sala de aula leva o aluno a 

construir seu conhecimento por meio da negociação entre os pares e a socialização de 

informações, percebe-se que o V1 é mais competente em determinado conhecimento, 

colaborando para o processo de construção do conhecimento de A1 e A2, impulsionando a 

aprendizagem, nesse caso, de língua portuguesa. 

Na sequência, A1 contribui para a aprendizagem da leitura de A3. Nesse ambiente de 

sala de aula, é perceptível uma valorização da troca de experiências entre os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, um dos aspectos dos pressupostos da teoria 

vygotskyana, ou seja, do sociointeracionismo. 

Sequência 

P: (Apresenta para leitura o cartaz da campanha – Anexo D). 

P: (Solicita que os alunos leiam). 

A3: Sinaliza: Médico, doente (empolga na leitura, emite som). 

A1: Pede para A3 parar de gritar. 

P: Sinaliza câncer. 

V1: Diz que existem vários tipos de câncer. No cérebro, na mama... 

A1: Ah... 

P: Saúde é ter amor à vida. Precisamos amar a vida. Vocês gostam de viver? Querem 

morrer? Ninguém quer morrer. A vida é boa! Precisa cuidar das mamas. 

P: É necessário evitar doença. (Evitar, evitar...) 

V1: Cuidar rápido! 

P: Se o médico tira as mamas causa tristeza na pessoa. 

P: (Apresenta para leitura o outdoor – Anexo E). 
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A2: Eu vi quando passei de ônibus. 

A3: Quando eu passei de carro com meu pai, vi vários dessas imagens. Eu vi o outdoor não 

gostei, passei... (ignorou a informação). Meu pai passou nem viu, nem minha mãe. Já conheço, mas 

não gostei. Desprezei... Desculpa. 

V1: Eu não vi. Onde tem? Em que lugar? 

P: Perto daqui tem outros outdoors, essa foi do ano passado. Agora tem novas imagens. Tem 

no bosque (próximo da escola) perto do hiper... 

P: (Direciona para leitura do texto). 

A3: Parece a dançarina indiana (referindo a imagem). 

P: (A professora realiza a leitura para os alunos). 

P: Comenta que a maneira como as mamas estão expostas é para chamar atenção para a 

prevenção, utilizando da cor rosa. 

A intervenção da professora proporcionou uma estreita relação entre a atividade 

escolar de leitura e escrita com textos de circulação social, como: cartazes, outdoors etc. da 

campanha outubro rosa, esses gêneros têm a finalidade de informar sobre a necessidade da 

prevenção ao câncer de mama. 

Percebe-se, no depoimento da aluna A1, que: “Quando eu passei de carro com meu 

pai, vi vários dessas imagens. Eu vi outdoor, não gostei, passei... (ignorei a informação). Meu 

pai passou e nem viu, nem minha mãe. Já conheço, mas não gostei. Desprezei... Desculpa”. 

Antes do trabalho sistematizado pela professora, a postura da aluna era essa frente aos 

outdoors, um comportamento de indiferença, ou seja, como não tinha conhecimento do 

significado das imagens espalhadas pela cidade, não as consideravam. A partir da aula, A1 

percebeu a importância do conteúdo presentes nos outdoors. 

Nesse sentido, pode-se dizer que os gêneros textuais, instrumento de mediação 

simbólica, implicam na modificação do ser humano, ou seja, são capazes de transformar o 

funcionamento mental, contribuindo tanto para o desenvolvimento de habilidades de leitura e 

escrita, quanto para novos comportamentos sociais, sendo assim, explora o interior do sujeito 

e transforma ativamente a maneira como ele pensa. 

Sequência 

P: Agora, vocês vão fazer os cartazes para fixar nas paredes da escola, para mostrar todas as 

mulheres (a professora e os alunos disseram o nome de todas as mulheres).  

A3: Disse o nome da professora (risos).  

A1: Ludmila. 

P: Venham pegar o material, vamos desenhar, pintar, colar.... 

(Os alunos pegam o material e começam produzir os cartazes). 
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Atividades produzidas pelos alunos: 

CARTAZ 01 

  

 

CARTAZ 02 

 

Na produção do texto, os alunos, normalmente, apresentam uma organização 

estrutural diversa da convencionada pela língua portuguesa, o que é natural, tendo-se em vista 

que essa é uma segunda língua para os surdos. Os cartazes produzidos demonstram o processo 

de interlíngua. Na imagem do cartaz de nº 02, verifica-se o seguinte enunciado “Amor saúde”, 

esse trecho ilustra que a construção escrita em segunda língua está estritamente relacionada à 

língua materna. Conforme esclarece Brochado (apud QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 34)       

houve um “predomínio de construções frasais sintéticas; estrutura gramatical de frase muito 
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semelhante à língua de sinais brasileira (L1), apresentando poucas características do 

português (L2) etc”. 

A identificação de interlíngua em textos escritos por alunos surdos permite 

compreender que o processo de aprendizado do português escrito não pode ser visto como 

amontoado de palavras ou erros de escrita, mas, são as hipóteses levantadas por estudantes 

surdos sobre a escrita, as manifestações são construídas a partir de algumas estratégias do 

pensar, do significar e do representar tendo como base a língua de sinais. 

Sequência 

(Os alunos afixam os cartazes no corredor das salas). 

(A professora convida as professoras e funcionárias para a explicação que será feita pelos 

alunos sobre o câncer de mama). 

A1: Outubro Rosa. Precisam ir ao médico, no hospital, para o médico examinar as mamas, a 

partir de 30 anos de idade, vai até o médico e faça as perguntas para ele lhe explicar. Você já foram ao 

médico? 

F1
12

: Esse ano ainda não, tenho que ir. 

A1: Por que não foi? 

F1: Não estou tendo tempo. 

F2: Eu não. 

A1: Tem vergonha. 

F1: Não, estou sem tempo. Estou ficando muito com os filhos. Mas tenho que ir. 

(Explicação de um aluno para outra funcionária da escola). 

A2: Outubro Rosa. Você já foi ao médico? 

F3: Eu não. É depois dos 40. 

A2: É com 30. 

(Explicação de um aluno para uma professora de outra turma). 

A1: Outubro Rosa, falar com o médico sobre o câncer de mama, ir ao hospital, a partir de 30 

anos, o médico vai olhar se a saúde está boa ou ruim. 

P2
13

: Obrigada! 

A1: Você já foi ao médico? 

P2: Sim. 

A1: Esse ano? 

P2: Sim. 

                                                           
12

 Funcionárias (F1, F2 e F3) - denominação das funcionárias da escola que participaram da atividade 

proposta pela professora e alunos. 
13

 Professora (P2) – denominação de professora de outra turma da escola.  
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A1: Está bem a saúde? 

P2: Sim. 

A partir da transcrição, observa-se que as produções escritas pelos alunos visaram 

um público real, isso muito contribuiu para a percepção da importância da escrita na vida 

cotidiana. Além disso, os alunos puderam exercitar seus conhecimentos, aplicando-os em 

atividades práticas, como, por exemplo, a oportunidade de dizer para outras pessoas sobre os 

conteúdos trabalhados em sala de aula. 

5.2.3 Gênero textual música: A Casa – A presença do texto em Língua Portuguesa 

Depois da contextualização em LIBRAS, inicia-se um trabalho com o texto escrito. A 

leitura é feita entre os alunos, com a intervenção da professora. Na leitura do texto “A Casa de 

Vinicius de Moraes”, encontrou-se pontos de interação que serviram de base para análise e 

estão descritos nas sequências a seguir. 

Sequência  

(A professora apresenta a leitura do trecho) 

P: Ninguém podia fazer pipi porque penico não tinha ali. 

(Os alunos não entendem o que é penico. A professora explica, mas dizem que não sabem, não 

conhecem). 

A2: Já vi na TV (fica envergonhada ao dizer). Depois, se anima e explica aos colegas. 

A2: Ah! Na TV... penico, assim: (usa o classificador) para sentar, fazer pipi (dá risadas). Na 

TV, na TV (dá risadas). 

A1: Eca! (Mostrando para A2). Ela diz que é penico de fazer pipi (dá risadas). 

A2: É, é, na TV, o homem no penico (dá risadas). Eu vi na TV. Na TV, estranho. Depois 

colocou na cabeça (dá risadas). Fedor! 

A3: Fedor! Eu conheço! 

A1: Eu não gosto não (dá risadas). 

P: Antigamente as pessoas usavam, iam dormir e colocavam embaixo da cama, a noite pegava 

para fazer pipi. 

A2: Eu já vi na TV, vi homem na TV. 

A1: Eu nunca vi, nem na TV. 

P: E a avó, não tem? 

A1: Ah! Minha avó tem um penico (risos). 

A2: (Dá risadas) engraçado. 

A1: Quando eu era pequena, eu vi, não gostei, sai correndo. 
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Nesse trecho da sequência da aula, nota-se que houve uma interferência positiva da 

colega A2 e da professora para a construção de significado do “penico”, palavra presente no 

trecho do texto. Naquele momento, aconteceu uma troca de conhecimentos entre o par mais 

competente A2, professora e os demais alunos A1 e A3, permitindo que a expressão “penico” 

fosse compreendida pelos alunos, o que contribuiu para o domínio da palavra em língua 

portuguesa, aumentando o vocabulário, uma vez que houve a compreensão de que podem ser 

utilizados outros objetos para fazer “pipi”, além do banheiro. Essa experiência, na sala de 

aula, reafirma a zona de desenvolvimento proximal. 

Foi possível identificar, no contexto da sala de aula, que a construção do significado 

da palavra “penico” por A1 contou com a colaboração da experiência sociocultural de A2, ao 

destacar seu conhecimento de mundo sobre o objeto, proporcionado pela televisão. Esse tema 

é um dos pontos importantes na teoria de Vygotsky (2008, p. 62), pois, o autor acredita que “o 

desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos 

linguísticos do pensamento e pela experiência sociocultural da criança”. 

A professora comenta com os alunos que o “penico” não é um o objeto tão utilizado 

pelo contexto atual, mas que foi muito útil em algumas décadas atrás, que pode ter sido 

utilizado pelos avós dos alunos. Com essa contextualização, os alunos interagiram com a 

professora e disseram que já tiveram contato com o objeto na casa das avós. 

A exposição feita pela docente permitiu uma interlocução entre a professora ouvinte 

e os alunos surdos. Através do processo interacional, os conhecimentos são construídos 

conjuntamente, aspecto definido por Moita Lopes (1996). Desse modo, pode-se dizer aqui 

que, aos poucos, os alunos vão aumentando o domínio do português escrito. 

Sendo assim, a partir da realidade observada durante o movimento interacional do 

trecho em destaque sobre o texto (A Casa), constatou-se uma qualidade das trocas sociais 

estabelecidas tanto entre a professora ouvinte - alunos surdos, quanto entre alunos surdos - 

alunos surdos, propiciando aos educandos condições favoráveis para a aprendizagem da 

leitura e escrita, refletindo em seu desenvolvimento cognitivo. 
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6 CONCLUSÃO   

Este trabalho foi impulsionado por inquietações provocadas por questões referentes 

ao ensino-aprendizagem da segunda língua, a língua portuguesa, para e por parte de alunos 

surdos. A proposta de buscar e aprofundar conhecimentos sobre a temática em um curso de 

mestrado afigurou-se um verdadeiro desafio. Várias foram as conquistas e os estudos 

realizados durante a construção do suporte teórico-prático do curso. 

Na descrição aqui apresentada, buscou-se destacar os pontos considerados mais 

relevantes e passíveis de registro
14

, desde o ponto de partida até o ponto de chegada na 

execução do projeto. Nesses destaques, podem ser encontradas marcas de contribuições 

auferidas no plano pessoal, assim como possíveis contribuições para o contexto do ensino-

aprendizagem dos alunos surdos e de profissionais envolvidos nesse processo. 

Em um primeiro momento, foi necessário melhor compreender a contextualização 

histórica da educação dos surdos, a partir das filosofias educacionais, como: oralismo, 

comunicação total e bilinguismo. 

Observou-se que, no discurso imposto pela corrente do oralismo, o surdo era visto 

como deficiente, incapaz e limitado, em decorrência da falta de audição e oralidade. Essa 

posição de inferioridade atribuída ao sujeito surdo, decorrente da filosofia oralista, 

permaneceu por mais de um século: entre o período de 1880, a partir do Congresso 

Internacional de Milão, até 1960, quando Willian Stokoe conseguiu provar que a língua de 

sinais americana (ASL) apresenta todas as características das línguas orais. 

No aporte do bilinguismo, o surdo é visto pela sua diferença linguística. Para Skliar 

(2010), torna-se, portanto, imprescindível, o acesso à língua de sinais, pois, é por meio do 

domínio linguístico da sua língua natural que acontecerá o desenvolvimento cognitivo, assim, 

o ensino do português pressupõe a aquisição da língua de sinais brasileira – „LIBRAS‟, pois 

ela desempenha um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem do português. 

Para atender as mudanças propostas pelo bilinguismo, o professor precisa incorporar 

atividades diferenciadas, envolvendo a língua escrita, um exemplo desse novo modelo é a 

utilização de gêneros textuais, servindo de reflexão e compreensão das utilidades de leitura e 

escrita. No contexto dos surdos, os gêneros precisam ser apresentados em LIBRAS, de modo 

que a contextualização com a língua de sinais contribua para o processo de construção de 

sentido, interferindo no processo de aprendizagem da segunda língua. Essa discussão está 

                                                           
14

 Alguns aspectos vivenciados não puderam ser registrados nesta ocasião. 
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apoiada na concepção de linguagem interacionista, uma abordagem paradigmática do ensino 

de língua, que privilegia a interação humana. 

A partir do arcabouço teórico sobre gêneros textuais, buscou-se apresentar elementos 

fundamentais para o entendimento da linguagem como prática social. Do ângulo desse aporte, 

pode-se afirmar que o direcionamento das atividades didáticas é essencial para a obtenção de 

bons resultados por parte dos alunos surdos, no que se refere à competência linguística de 

uma segunda língua. 

Destaque-se que o uso da LIBRAS, no processo de apresentação dos conteúdos, é 

elemento propulsor para o desenvolvimento do educando surdo. Em outras palavras, a 

valorização da língua natural do estudante contribui significativamente para sua 

aprendizagem, nesse caso, em particular, para o aprendizado da leitura e escrita. Sendo assim, 

vale destacar que, no contexto pesquisado, o trabalho com a leitura e escrita foi conduzido a 

partir da língua de sinais. 

Com base no desenvolvimento de leitura e escrita demonstrado pelos alunos da 

classe observada, pode-se afirmar que os gêneros textuais, de fato, funcionam como 

instrumento de mediação simbólica, à medida que proporcionam: 

 Acesso ao uso da língua em contextos reais, fato que muito coopera para 

aprendizagem de leitura, pois, associada a um contexto, através do destaque aos 

gêneros textuais, as possibilidades de atribuição de significados à escrita em 

português pelos alunos tornam-se muito amplas. 

 Uma qualidade de trocas sociais entre os pares de estudantes, assim como entre os 

alunos e a professora. A exploração do gênero textual, mediada pela LIBRAS, 

favorece, sobremodo, a construção dos sentidos presentes nos textos grafados em 

língua portuguesa. 

 Produções escritas pelos alunos, visando a um público real. Isso muito contribuiu 

para torná-los escritores de textos de circulação social, com um objetivo palpável. 

Além disso, pode-se destacar que: 

 A partir do respeito à singularidade dos surdos, por meio da valorização da 

LIBRAS e da sua cultura, os resultados na aprendizagem são consideravelmente 

melhores e mais efetivos. 

 Os alunos tiveram a oportunidade de exercitar seus conhecimentos, aplicando-os 

em atividades práticas, a exemplo da confecção dos cartazes referentes à 
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campanha “outubro rosa”, o que lhes levou a perceber o valor social do português 

escrito. 

Espera-se, assim, que o esforço despendido para a elaboração desse trabalho se possa 

traduzir em uma colaboração para o processo do ensino-aprendizagem do português escrito 

como segunda língua, para estudantes surdos. 
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APÊNCICE A – Termo de Consentimento  

 
 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens - PPGCEL 

Linha de Pesquisa: Linguagens e Educação 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Ilma. Srª. Diretora da Escola Estadual de Educação Especial 

 

Vitória da Conquista, 27 de março de 2013. 

Prezada Diretora, 

Eu, Ludmila Correia Pires, venho apresentar a minha proposta de estudo pelo Mestrado 

Acadêmico em Letras: Cultura Educação e Linguagens, oferecido pela Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB), sob a orientação do Prof. Dr. Lucas Santos Campos e buscar 

vossa autorização para que nosso estudo aconteça. 

A pesquisa visa descrever como o aluno constrói sua aprendizagem de leitura e escrita em 

língua portuguesa, como segunda língua, através do gênero textual como instrumento de 

mediação simbólica. Trata-se de um estudo de caso, à luz da abordagem qualitativa, a ser 

realizado na turma do 5º ano do Ensino Fundamental I, e consistirá na realização de 

vídeogravação de aulas. Os dados obtidos servirão para uma posterior análise de como ocorre, 

na sala de 5º ano do Ensino Fundamental I, o processo de aprendizagem em segunda língua 

pelos alunos surdos, a partir do uso dos gêneros textuais no ensino de língua portuguesa. 

Destaca-se, aqui, o sigilo das informações por meio de uma adequada codificação dos 

instrumentos de coleta de dados. Como, denominação alfanúmerico (A1, A2...) para a menção 
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dos alunos, assim como, a identidade da professora e o nome da instituição que não serão 

revelados. 

Desde já agradecemos sua colaboração e atenção de Vossa Senhoria e estamos disponíveis 

para qualquer esclarecimento. 

Atenciosamente, 

________________________________                   ______________________________ 

           Ludmila Correia Pires                                                 Lucas Santos Campos 

          Discente Pesquisadora                                                  Prof. Dr. Orientador 

              PPGCEL - UESB                                                       PPGCEL – UESB 

 

 

Eu, ___________________________________, diretora da Escola Estadual de Educação 

Especial autorizo a mestranda Ludmila Correia Pires a realizar seu estudo supracitado com a 

turma de 5º ano do Ensino Funadamental I dessa escola. 

 

_____________________________ 

            Assinatura da Direção 
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APÊNDICE B – Recorte da transcrição da aula - Aula de língua portuguesa (segunda língua): 

Gênero textual – Oração: Pai Nosso 

Sequência  

P: Vocês oram o Pai Nosso sempre ou não? 

A2: Não. Em Libras não. 

P: Vocês pedem a Deus que abençoe e dê o alimento do dia, saúde. Agradece ao Pai pelo 

alimento e pela saúde também. Agradece a Deus pela família. 

A1: Eu não oro... 

P: Agradece a Deus à noite? 

A1: À noite? Ah... Sim! 

P: Orar, orar... Sabe? Entendeu? 

A1: Ah sim! 

A4: Já, já! 

P: Pela manhã ao acordar lembra de pedir e agradecer a Deus. Entendeu?  

[....] 

P: Orar é conversar com Ele. 

P. Você conversa A1? 

A1: Eu? 

P: Sim. 

A1: [Sorri] envergonhada. 

P: E você? (apontando para A2) Conversa com Deus? 

A2: Mais ou menos. 

P: E você? (apontando para A4). 

A4: Eu não. [sorri] envergonhada. 

P: Precisa orar ao ir para a cama. Não pode ir dormir sem primeiro orar e pensar em Deus. 

Sequência  

P: Agora vamos aprender a oração do Pai Nosso. Vou mostrar (indicando para o data show). 

- Mostra o vídeo do Pai Nosso interpretado por Alexandre Elias. 

Sequência  

P: Gostaram, foi bom? O que tem no vídeo? 

A1: Devemos conversar com Deus. Não podemos pecar, temos que obedecer e aceitar. 

A2: Perdoar. 
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A1: Deus tira das tentações, abençoa a todos. Devemos aceitar e obedecer o Pai Nosso do céu. 

(eleva os ombros e sorrir solicitando a aprovação da professora). 

P: E você entendeu o quê? (direcionando o olhar para A2). 

A2: Deus... coração ao alto. (envergonhada não quis prosseguir). (os alunos sorriram). 

P: Você está certa! (refere a A2). E para Você? (aponta para A4 e pergunta). 

A4: Eu não. Sei não. 

A1: Ela não sabe língua de sinais. 

P: Vamos vê aqui (apontando para o data show). Pai Nosso também. 

- Mostra o vídeo  do Pai Nosso interpretado por Nilton Câmara  

P: Coloca o vídeo do Pai Nosso interpretado por Nilton Câmara e explica: 

P: Esse homem é outro intérprete. O nome dele é Nilton Câmara. 

P: Vai começar. 

Sequência 

P: Vimos o Pai Nosso em LIBRAS, agora, vocês vão aprender o Pai Nosso em Português, 

como é a escrita. Entenderam? 

P: Todos os dias à noite vão orar, de manhã também ao acordar e na hora de dormir. Não 

esqueçam! Certo? 

P: Agora em Português. 

(Os alunos pegam os cadernos e vão abrindo) 

(A professora diz que não, observem o texto para aprender, depois que utilizarão o caderno). 

P: Escreve no quadro branco: Pai Nosso e pergunta apontando para a escrita. 

P: O que tem aqui? (Direciona a pergunta à A1). 

A1: Pai Nosso. 

P: O que tem aqui? (Direciona a pergunta à A4).  

A4: Pai Nosso. 

P: O que tem aqui? (Direciona a pergunta à A2). 

A2: Pai Nosso. 

P: Isso mesmo. Pai Nosso.  

P: (continua escrevendo no quadro). 

(A professora projeta o texto em língua portuguesa em data show, conforme Anexo A). 

(...) 

P: (Solicita que os alunos leiam o trecho) Perdoai-nos as nossas dívidas. 

A1: Não sei. O que? 
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P: Perdoar igual desculpar. 

Alunos sinalizam: Desculpar. 

P: (Escreve no quadro os dois termos desculpar e perdoar e explica aos alunos que as palavras 

são diferentes, mas com o mesmo sentido e mesmo sinal, mostrando para o contexto da frase). 

P: Perdoar (mostra a palavra e pergunta) - O que é? 

P: Perdoa-nos (aponta em direção ao céu e repete). Ele (Deus) vai nos perdoar. Mostra à 

escrita (Perdoai-nos). Perdoar do pecado. Porque somos pecadores. 

P: (Realiza o seguinte comentário). Eu perdoo você, você me perdoa. (...) Nós perdoamos as 

pessoas. Temos pecados. Nós temos pecados e somos perdoadores. 

A2: E-V-A (digitaliza). Quem é? Ela me falou (mostrando para A1). 

P: É da Bíblia. 

A1: Morreu. Foi pecadora também, há muito tempo. Nós somos iguais (se referindo a Eva). 
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APÊNDICE C – Recorte da transcrição da aula - Aula de língua portuguesa (segunda 

língua): Gênero textual - Cartaz e Outdoor: Outubro Rosa 

Sequência  

P: Vocês conhecem? (mostrando para imagem – Anexo C) 

A1 e A3: Sim. Já vi o lacinho nas camisetas. 

A1: Eu vi vários homens e mulheres usando essa fitinha na camiseta, eles gostam. 

A3: No shopping, no shopping (insiste em dizer que viu nesse local). 

P: Por que estão usando essa fitinha rosa? 

A1: Homens. 

P: Sim, homens também estão usando. 

A3: Eu vi no shopping. Branca. 

P: Branca? Na camiseta? O que é? Não conhecem? Esqueceram? E você, A2, conhece?  

A2: Conheço a camiseta do lacinho rosa. 

P: Mas, porque usa esse lacinho rosa? 

A2: De ouvintes, ouvintes (repete dizendo)? De costura? 

A1: De estudar? 

A1: Não sabemos (responde por todos). 

A2: (Revida a resposta de A3 e diz) Eu já vi minha mãe usando. 

P: A professora diz que vai passar um vídeo que explica sobre o significado da imagem. 

(Enquanto, a professora operava o computador para passar o vídeo, os alunos conversam entre 

si dizendo sobre o símbolo, faziam o sinal, A2 diz que já viu um homem dentro do ônibus 

usando a camisa com o símbolo). 

Obs: Nesse dia, houve a visita de dois adultos surdos, mas não opinaram, pois não sabiam o 

significado. 

Sequência  

V1 : Eu conheço, vi a Xuxa usando uma camiseta com o outro símbolo do câncer de mama, é 

preciso ir ao médico para cuidar da saúde, a partir de 40 anos. 

P: E agora, vocês entenderam? 

A1: É sobre mulher, médico. 

P: Isso, a mulher precisa ir ao médico (hospital). Mas, por quê? 

A1: Algo ruim. 

P: Olha! A mulher vai ao médico. Precisa ir ao médico. Por quê?  
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V2 : O médico vai ajudar, fazer o exame da mama. 

P: Vocês conhecem as doenças? Quais doenças podemos ter? 

Todos os alunos: Tosse, febre... 

P: Sim, existem várias doenças. E a mulher pode ter câncer, o sinal é esse (sinaliza). 

V1: Sim, câncer de mama, as mulheres não ligam, mas pode perdê-las, precisa ir ao médico, 

examinar as mamas, fazer consulta, o médico pode ajudar. 

P: Vocês viram nas ruas os cartazes? 

 A1: Eu vi no shopping, só. 

A3: Eu vi no shopping, depois da escada (explicando o local). 

Sequência 

P: (Apresentação da imagem, em power point, conforme Anexo C). 

P: Qual o sinal? 

V2: Lacinho rosa. 

P: A professora sinaliza e todos os sinalizam juntos. 

A1: (Fica admirada como V2 sinaliza rápido, dá risadas e repete como ele faz). 

A2: Também repete a forma como V2 sinaliza). 

(Os alunos voltam à atenção para imagem). 

A2: Faz a leitura da imagem, identificado à palavra outubro. (E fica sem saber o que significa 

rosa, faz por meio das expressões faciais). 

A1: (Também não consegue identificar). 

V1: (Interfere e diz: Lembra da explicação anterior? Tem sinais no vídeo, memorizou? Olha 

lá o símbolo, o sinal é esse...(sinaliza), e a cor é rosa. 

(No momento em que V1 explica, a aluna A4 vai realizando o sinal “lacinho rosa” e A1 e A2 

e prestam atenção na explicação de V1. A3 não estava na sala no momento). 

A1: Ah sim (demonstra satisfação ao receber as contribuições do visitante e comemora) e 

sinaliza rosa. 

(O aluno A3 retorna para sala). 

P: A professora solicita que A3 leia. 

A2: (Expressa que ele leia mostrando para a imagem). 

A3: Faz o sinal de lacinho. Digitaliza R-O-S-A (uma das palavras presente na imagem). 

A1: (A aluna colabora e sinaliza outubro, igual ao mês). 

A3: (Solicita desculpa a professora por não ter lido). E disse é igual ao mês. 

Sequência 
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P: (Apresenta para leitura o cartaz da campanha – Anexo D). 

P: (Solicita que os alunos leiam). 

A3: Sinaliza: Médico, doente (empolga na leitura, emite som). 

A1: Pede para A3 parar de gritar. 

P: Sinaliza câncer. 

V1: Diz que existem vários tipos de câncer. No cérebro, na mama... 

A1: Ah... 

P: Saúde, é ter amor à vida. Precisamos amar a vida. Vocês gostam de viver? Querem morrer? 

Ninguém quer morrer. A vida é boa! Precisa cuidar das mamas. 

P: É necessário evitar doença. (Evitar, evitar...) 

V1: Cuidar rápido! 

P: Se o médico tira as mamas causa tristeza na pessoa. 

P: (Apresenta para leitura o outdoor – Anexo E). 

A2: Eu vi quando passei de ônibus. 

A3: Quando eu passei de carro com meu pai, vi vários dessas imagens. Eu vi o outdoor não 

gostei, passei...(ignorou a informação). Meu pai passou nem viu, nem minha mãe. Já conheço, 

mas não gostei. Desprezei...Desculpa. 

V1: Eu não vi. Onde tem? Em que lugar? 

P: Perto daqui tem outros outdoors, essa foi do ano passado. Agora tem novas imagens. Tem 

no bosque (próximo da escola) perto do hiper.... 

P: (Direciona para leitura do texto). 

A3: Parece a dançarina indiana (referindo a imagem). 

P: (A professora realiza a leitura para os alunos). 

P: Comenta que a maneira como as mamas estão expostas é para chamar atenção para a 

prevenção, utilizando da cor rosa. 

Sequência 

P: Agora, vocês vão fazer os cartazes para fixar nas paredes da escola, para mostrar todas as 

mulheres (a professora e os alunos disseram o nome de todas as mulheres).  

A3: Disse o nome da professora (risos).  

A1: Ludmila. 

P: Venham pegar o material, vamos desenhar, pintar, colar.... 

(Os alunos pegam o material e começam produzir os cartazes). 

Sequência 
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(Os alunos afixam os cartazes no corredor das salas). 

(A professora convida as professoras e funcionárias para a explicação que será feita pelos 

alunos sobre o câncer de mama). 

A1: Outubro Rosa. Precisam ir ao médico no hospital para o médico examinar as mamas, a 

partir de 30 anos de idade, vai até o médico e faça as perguntas para ele lhe explicar. Você já 

foram ao médico? 

F1 : Esse ano ainda não, tenho que ir. 

A1: Por que não foi? 

F1: Não estou tendo tempo. 

F2: Eu não. 

A1: Tem vergonha. 

F1: Não, estou sem tempo. Estou ficando muito com os filhos. Mas tenho que ir. 

(Explicação de um aluno para outra funcionária da escola). 

A2: Outubro Rosa. Você já foi ao médico? 

F3: Eu não. É depois dos 40. 

A2: É com 30. 

(Explicação de um aluno para uma professora de outra turma). 

A1: Outubro Rosa, falar com o médico sobre o câncer de mama, ir ao hospital, a partir de 30 

anos, o médico vai olhar se a saúde está boa ou ruim. 

P2 : Obrigada! 

A1: Você já foi ao médico? 

P2: Sim. 

A1: Esse ano? 

P2: Sim. 

A1: Está bem a saúde? 

P2: Sim. 
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APÊNDICE D – Recorte da transcrição da aula - Aula de língua portuguesa (segunda 

língua): Gênero textual – Música: A casa 

Sequência  

- Mostra o vídeo A Casa, interpretado por Natalia Romera e Renato Contente. 

P: O que compreenderam do vídeo?  

A2: Não tinha teto, fazia frio, muito frio. Não tinha parede. A casa não tinha parede. Não sei 

mais. 

A3: Eu vi...Chão não tinha ali. 

A2: Não podia entrar, sem chão! Ah! Dormi na rede não podia porque... acabou... E 

banheiro... Não podia fazer pipi...Não podia porque... 

A1 e A3 (estavam conversando entre si). 

P: Questiona sobre a interpretação. 

A2: Ela não prestou atenção, estava olhando para lá. 

A1: Nada, nada. Não sei, nada. Só o título. 

P: E você, A3, entendeu? O que? 

A3: Não, Não! 

A1: Ele estava conversando. Eu vi. Ele estava olhando isso (mostrando um CD que se 

encontrava em cima da carteira). 

A3: Não! Não! Eu entendi um pouquinho. 

Sequência  

(A professora apresenta a leitura do trecho) 

P: Ninguém podia fazer pipi porque penico não tinha ali. 

(Os alunos não entendem o que é penico. A professora explica, mas dizem que não sabem, 

não conhecem). 

A2: Já vi na TV (fica envergonhada ao dizer). Depois, se anima e explica aos colegas. 

A2: Ah! Na TV... penico, assim: (usa o classificador) para sentar, fazer pipi (dá risadas) Na 

TV, na TV (dá risadas). 

A1: Eca! (Mostrando para A2). Ela diz que é penico de fazer pipi (dá risadas). 

A2: É, é, na TV, o homem no penico (dá risadas). Eu vi na TV. Na TV, estranho. Depois 

colocou na cabeça (dá risadas). Fedor! 

A3: Fedor! Eu conheço! 

A1: Eu não gosto não (dá risadas). 
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P: Antigamente as pessoas usavam, iam dormir e colocavam embaixo da cama, a noite pegava 

para fazer pipi. 

A2: Eu já vi na TV, vi homem na TV. 

A1: Eu nunca vi, nem na TV. 

P: E a avó, não tem? 

A1: Ah! Minha avó tem um penico (risos). 

A2: (Dá risadas) engraçado. 

A1: Quando eu era pequena, eu vi, não gostei, sai correndo. 
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ANEXO A – Oração do Pai Nosso 
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ANEXO B – Oração do Pai Nosso  
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ANEXO C – Símbolo do outubro rosa 
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ANEXO D – Texto: Cartaz da campanha outubro rosa 
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ANEXO E - Texto: Outdoor da campanha outubro rosa 

 

 

 

 


