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[...] surdos são pessoas que ouvem com ouvidos defeituosos. Se 
pudéssemos consertar os ouvidos, eles estariam ouvindo. Esta lógica 
comum na verdade é comum, mas não necessariamente lógica. Os negros 
são pessoas brancas que possuem pele escura. Se pudéssemos consertar 
a pele, eles seriam brancos. As mulheres são homens com genitália 
errada...; e por aí vai. Essas transposições cruas revelam um tecido social 
de práticas pelas quais nós sabemos quais identidades são tanto 
disponíveis quanto aceitáveis (WRIGLEY). 



RESUMO 

 

Este trabalho foi motivado pelas queixas e dúvidas de professores, que não se 

sentem preparados para orientar discentes surdos no processo de aquisição das 

habilidades de leitura em língua portuguesa, assim como pela insatisfação desses 

alunos que, por sua vez, não se sentem amparados pelas metodologias então 

desenvolvidas no espaço escolar para o ensino dessa habilidade. Como uma forma 

de colaborar com o processo de educação, envolvido nessa realidade, sugerimos 

uma técnica didático-pedagógica quevenha a possibilitar ao surdo estabelecer a 

relação significante-significado. A técnica visa a levar o surdo a estabelecer a 

relação significante-significado com os signos escritos do português. O referencial 

teórico está basicamente pautado na teoria do signo linguístico, postulada por 

Saussure no Curso de Linguística Geral. Contudo, lançamos mão, também de 

estudos sobre a realidade do surdo como os de Sanches (1999), Karnopp (2006), 

Strobel (2008) e de princípios da psicopedagogia como o de Vygotsky (1993). 

Empregamos o método “pesquisa-ação”, que possibilita uma constante intervenção 

na prática autoreflexiva e colaborativa entre pesquisadores e colaboradores 

envolvidos nos trabalhos, além de uma imediata avaliação dos resultados. Ao final 

da ação, solicitamos aos colaboradores que avaliassem a técnica aplicada. Os 

depoimentos são animadores, de modo que, embora ainda mereça muitos ajustes, a 

técnica pode ser empregada por qualquer docenteque venha a trabalhar a 

disciplinalíngua portuguesa, como segunda língua, para sujeitos surdos. 

 

Palavras-chave:Surdo. Leitura. Língua portuguesa. 

  

 



ABSTRACT 

 

The main motivation for this job was the teacher‟s complaint and doubts, who doesn‟t 

feel prepared to guide deaf students on their abilities of reading acquisition process 

on Portuguese, as well as the student‟s dissatisfaction, which in turn doesn‟t feel 

supported by the developed methodologies to teaching this ability at scholar space. 

As a way to cooperate with the educational process involved in this reality we 

suggest a didactic-pedagogic technique that enable deaf to establish the signifier-

signified relation with Portuguese written signs. The linguistic sign theory postulated 

by Saussure at General Linguistic Course has founded this theoretical framework. 

However, we also resorted studies on reality of deaf as Sanches (1999), Karnopp 

(2006), Strobel (2008) and principles of educational psychology as Vygotsky‟s 

(1993). We employ the “research-action” method, which enables a constantly 

intervention on self-reflective and collaborative practice among researchers and 

contributors as well as an immediate results evaluation. By the end of the action, we 

ask the contributors to evaluate the applied technic. The testimonials are 

encouraging and any teaching working with Portuguese language to deaf subjects 

can use the technic, even with some adjustments left.  

 

Keywords: Deaf. Reading. Portuguese. 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Uso da leitura e escrita em contextos sociais .......................................... 24 

Figura 2 – <Azul> em Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS) .................................... 34 

Figura 3 – Esquema feito na lousa para mostrar possibilidades de restrição de 

significados para o léxico <deficiência>. ................................................................... 52 

Figura 4 – Esquema feito na lousa para mostrar possibilidades de restrição de 

significados para o léxico <participar de> ................................................................. 54 

Figura 5 – Registro gráfico feito pelos colaboradores para a palavra <feiura>......... 55 

Figura 6 – Registro gráfico feito pelos colaboradores para a palavra <beleza> ....... 56 

Figura 7 – Registro gráfico feito pelo colaborador “A” para a palavra <sonho> ....... 60 

Figura 8 – Registro gráfico feito pelos colaboradores para palavra <momento> ...... 61 

Figura 9 – Registro gráfico feitos pelos colaboradores para a palavra <beleza> ..... 63 

Figura 10 – Registro gráfico feito pelos colaboradores para a palavra <poder> ...... 66 

Figura 11 – Registro gráfico feito pelos colaboradores para a palavra <aprender>. 67 

Figura 12 – Registro gráfico pelos colaboradores para a palavra <oficial> .............. 68 

 

  



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Resposta dos colaboradores à pergunta: “Como você faz para 

compreender o texto escrito em língua portuguesa” ................................................. 37 

Quadro 2 – Registro gráfico feito pelos colaboradores para a palavra <agricultura>

 .................................................................................................................................. 40 

Quadro 3 – Justificativas dos colaboradores pelo registro gráfico ............................ 41 

Quadro 4 – Recorte do texto da primeira oficina ...................................................... 50 

Quadro 5 – Recorte do texto da segunda oficina ..................................................... 58 

Quadro 6 – Recorte do texto da terceira oficina ....................................................... 65 

 

 

  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 12 

2 A INSERÇÃO NO UNIVERSO DA LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA ............... 14 

3 CULTURA, IDENTIDADE E INTERAÇÃO ............................................................. 18 

3.1 A EXPERIÊNCIA VISUAL ........................................................................................... 19 

3.2 A LITERATURA VISUAL ............................................................................................ 20 

3.3 O APARATO LINGUÍSTICO ........................................................................................ 20 

3.4 A HISTÓRIA FAMILIAR ............................................................................................. 20 

3.5 AS ARTES VISUAIS.................................................................................................. 21 

3.6 A CAUSA POLÍTICA ................................................................................................. 21 

3.7 A VIDA SOCIAL E ESPORTIVA ................................................................................... 21 

4  A CULTURA SURDA NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE LEITURA DA 

LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA .......................................................................... 23 

4.1 É POSSÍVEL AO SURDO APRENDER A LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA? ........................ 25 

4.2 QUAIS PROCESSOS PSICOLÓGICOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS QUE O SURDO POSSA 

APRENDER A LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA? ................................................................ 26 

4.3 QUAIS ELEMENTOS PODEM SERVIR DE SUPORTE PARA A CONSECUÇÃO DESSE 

APRENDIZADO? ........................................................................................................... 28 

5 REFLEXÇÕES SOBRE O SIGNO LINGUÍSTICO ................................................. 33 

6 PERCURSO METODOLÓGICO ............................................................................ 36 

6.1 OBJETIVO DA PESQUISA ......................................................................................... 36 

6.2 ANTECEDENTES DA PESQUISA: O PROJETO PILOTO ................................................... 37 

6.3 PROCEDIMENTOS DE AÇÃO-INVESTIGAÇÃO ............................................................ 41 

6.3.1 A entrevista ..................................................................................................... 43 

6.3.2 A transcrição dos dados ................................................................................ 44 

6.4 SUJEITOS DA PESQUISA .......................................................................................... 44 

6.5 O COLÉGIO ESTADUAL ABDIAS MENEZES – ESTABELECIMENTO EM QUE ESTUDAM OS 

COLABORADORES ........................................................................................................ 46 

6.6 O LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS .................................................................. 47 

6.7 OS RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS ..................................................................... 47 



6.8 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS ......................................................................... 48 

6.8.1 Oficina 1 .......................................................................................................... 49 

6.8.2 Oficina 2 .......................................................................................................... 57 

6.8.3 Oficina 3 .......................................................................................................... 64 

6.8.4 Avaliação das oficinas por parte dos colaboradores .................................. 68 

6.8.5 Avaliação geral das oficinas ......................................................................... 69 

6 CONSIDERAÇOES FINAIS ................................................................................... 71 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 74 

ANEXOS ................................................................................................................... 76 

ANEXO A – VINHEDO DE MARTA ................................................................................. 76 

ANEXO B – FRASE DE VANESSA LIMA VIDAL ............................................................... 78 

ANEXO C – DEPOIMENTO DE VANESSA LIMA VIDAL À RAQUEL MEDEIROS ..................... 79 

 

 
 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi motivado, por um lado, pelas queixas e dúvidas de docentes, 

que não se sentemplenamente preparados para orientar alunos surdos no processo 

de aquisição das habilidades de leitura e escrita em língua portuguesa e, por outro 

lado, pela insatisfação de discentes surdos, que não se sentem amparados pelas 

metodologias então desenvolvidas no espaço escolar para o ensino dessa 

habilidade. 

Nesse panorama, o ensino de língua portuguesa, para o sujeito surdo, ao 

invés de funcionar como um instrumento facilitador na mediação do aprendizado e 

como um meio para ampliação do seu conhecimento, configura-se como um 

obstáculo encontrado por esses sujeitos na sua caminhada escolar, educacional, 

profissional e social. 

Nesse panorama, apresentamos este estudo de caso voltado para a relação 

significante-significado, com itens lexicais da língua portuguesa, a partir do código 

escrito. Acreditamos que, com o domínio da habilidade de estabelecer essa relação, 

o sujeito surdo terá alguma facilidade para realizar leitura de textos grafados nessa 

língua, o que lhe pode facilitar ainda mais o trânsito e a mobilidade no campo, 

profissional, social e político. 

No processo de leitura, o ouvinte compreende a escrita como aporte da fala. 

Isso significa que a audição concorre para o domínio da capacidade de ler e, 

consequentemente, de grafar os caracteres da sua língua. O que não é possível ao 

surdo. Para realizar o processo de leitura em português, o surdo precisa (i) 

estabelecer a devida relação entre significante e significado do léxico dessa língua, 

isto é, o surdo precisa, pelo menos, criar uma imagem mental para cada palavra 

grafada que visualizar e (ii) conhecer como o português se organiza sintaticamente. 

Para a consecução do objetivo proposto, realizamos 03 oficinas.Este 

procedimento metodológico possibilitou aos indivíduos surdos envolvidos, aos 

poucos e com uma certa facilidade, criar uma imagem mental para cada palavra 

grafada, em língua portuguesa, que foram visualizadas, nas sessões de trabalho. 

Com base nessa experiência, podemos afirmar que a técnica aqui proposta permite 

levar o surdo a estabelecer a relação significante-significado com os signos escritos 

do português. Acreditamos que essa habilidade favorecerá bastante a compreensão 
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do português escrito, pelo menos no que diz respeito ao domínio de itens do léxico, 

um dos requisitos necessários para o domínio de uma língua. 

Não entraremos na seara que diz respeito ao conhecimento da organização 

sintática. Fica esse indicativo para trabalhos posteriores ou a cargo de outro 

estudioso que deseje explorar essa questão. 

O referencial teórico orienta-se na teoria do signo linguístico, postulada por 

Saussure no Curso de Linguística Geral. Contudo, lançamos mão, também de 

estudos sobre a realidade do surdo como os de Sanches (1999), Karnopp (2006), 

Strobel (2008) e de princípios da psicopedagogia como o de Vygotsky (1993). 

Quanto ao método empregado, optamos por um estudo de caso como 

metodologia que possibilitou perceber as experiências de leitura. A interação entre 

os pesquisadores e colaboradores aconteceu visando uma prática autoreflexiva e 

colaborativa que nos permitiu a imediata avaliação dos resultados. Por outro lado, de 

acordo com Engel (2000, p.182), a pesquisa colaborativa permite que os envolvidos, 

de forma inovadora, guiem juntos o rumo da pesquisa, intervindo durante o próprio 

processo da pesquisa e “não apenas como possível recomendação na etapa final do 

projeto”. Essa possibilidade foi decisiva para o desenvolvimento dos trabalhos pois, 

íamos ajustando nossas ações na medida das necessidades de adaptação do 

método aqui proposto. 

Ao final das oficinas, solicitamos aos colaboradores que avaliassem a 

experiência. Os depoimentos são animadores, de modo que, embora ainda mereça 

muitos ajustes, a técnica aqui propostapode ser empregada por qualquer professor 

de língua portuguesa que venha a trabalhar a disciplina, como segunda língua, para 

sujeitos surdos. 

Vale à pena ressaltar que temos em menteapenas propor, não impor ao 

surdo, nem o aprendizado do português escrito, nem a experiência aqui 

apresentada, pois entendemos que cada surdo possui, naturalmente o direito de 

fazer suas próprias escolhas, baseado nas suas necessidades e desejos. 
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2 A INSERÇÃO NO UNIVERSO DA LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA 

 

A interação através da palavra escrita está visceralmente presente nas 

sociedades modernas, através de propagandas, letreiros, placas informativas, 

cartazes, outdoors, rótulos etc., sem falar em textos didáticos, acadêmicos, legais, 

artísticos, entre outros. Interagir nesse universo grafocêntrico é necessário a todo 

cidadão, seja para assimilação de novos conhecimentos,para defesa de interesses 

pessoais perante a lei, localização e deslocamento em prédios, centros comerciais e 

cidades, para domínio de informações e, sobretudo, no processo de interação social. 

Nesse universo, o indivíduo que não domine as habilidades de leitura e escrita na 

línguamaioritária do país em que vive, tende a ficar limitado ou à margem dessa 

interação. 

Podemos afirmar que, o fato de indivíduos surdos fazerem uso das redes 

sociais, através da internet, acompanharem a programação televisiva, obterem 

algumas informações sobre o panorama político local, nacional e internacional, lhes 

garantealguma inserção social, mas, Radicalismo à parte,não uma autonomia no 

universo político, social e profissional. 

Por exemplo, um surdo que deseje estudar advocacia. Como fará para ter 

acesso às leis, tendo em vista que o conteúdo do curso de Bacharel em Direito, 

assim como a legislação dos países se encontram disponíveis em textos gráficos 

e/ou em áudio, através de CDs e DVDs? 

Assim, o domínio da língua escrita se configura como um elemento que lhe 

pode possibilitar maior autonomia e empoderamento no cenário sócio-político-

econômico e educacional do seu país, assim como uma perspectiva de avanço e 

conquistas nesses campos. 

Ponderamos que, junto com as possibilidades da leitura imagética, em muitos 

casos, para se ter uma real e abrangente noção do que estiver em pauta, junto vem 

a necessidade de leitura e escrita. 

No tocante ao domínio da habilidade de ler,Sanches (1999) assinala que os 

surdos podem se tornar bons leitores.Podem, assim como os ouvintes, apresentar 

dificuldade na fluência da leitura e escrita, principalmentepelo fato de não estarem 

inseridos em ambientes linguísticos que permitam perceber o papel da leitura e 

escrita em suas vidas, desde tenra idade: 
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Vamos ao grano. No hay razón alguma que impida que los sordos lleguen a 
ser buenos lectores. Pero em la consiones actuales, no hay razón alguna 
que permita suponer que pueden llegar a serlo. [...] Los sordos, que 
teóricamente tienen posibilidades de ser lectores competentes, no pueden 
serlo dadas lãs condiciones del médio familiar y social (incluindo, por 
supuesto, la escuela) em que se desarrollan. Entonces, comezaremos 
afirmando que no se puede esperar que los sordos aprendam a leer 
mientras no se modifiquen radicalmente lãs condições que los están 
impidiendo hacerlo (SANCHES, 1999, p. 40). 

 

Dessa forma, será necessário que os surdos passem a perceber as práticas 

de leitura e escrita como fundamentais para maiores voos, maiores conquistas no 

seio da macro sociedade em que estão inseridos. Nessa direção, um passo 

importante será abandonar as ideias de que leitura e escrita pertencem a um 

universo distante e que competem apenas ao mundo ouvinte, ou melhor, ao falante 

da língua oral. 

Perceber a leitura e escrita como prática social, em contextos significativos 

social e culturalmente, permite às crianças, surdas ou não, através da abstração de 

conceitos simbólicos, desenvolver a linguagem, a percepção e o pensamento. Essas 

interações tanto influenciam na aprendizagem de conceitos convencionais, como 

incentivam futuras práticas de leitura e escrita. 

Desde tenra idade, a relação com o material escrito, junto às interações com 

outros leitores – que podem ser adultos ou outras crianças, permitirão às crianças 

converter as informações gráficas em objetos linguísticos com sentido demarcado. 

Com o amadurecimento dessa função, as crianças poderão perceberque a 

linguagem e escritaem língua portuguesaseguem regras distintas, entretanto é 

imprescindível que os dois processos sejam realmente significativos. 

Respaldados em Sanches (1999, p.42) acreditamos que qualquer indivíduo 

pode aprender a ler e escrever, ou seja,se pode tornar competente no uso de uma 

língua escrita, sendo necessário que haja o desenvolvimento natural da linguagem, 

desde as interações na primeira infância, explorando as capacidades simbólicas e 

linguísticas através do desenvolvimento do pensamento infantil e da identidade 

sociocultural aque pertence. Essas trocas interativas permitem tanto o 

desenvolvimento da inteligência, quanto a noção de pertencimentosocial. 

O desenvolvimento do pensamento se dá pelas trocas propiciadas pela 

linguagem, ou seja, através do uso e desenvolvimento de instrumentos linguísticos 

experimentados na interação e experiência sociocultural. Seguindo Vygotsky (1993, 

p. 44), “o desenvolvimento da fala interior depende de fatores externos [...] o 
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crescimento e [desenvolvimento] intelectual da criança depende de seu domínio dos 

meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem”. 

Com o desenvolvimento da linguagem, permitindo a significação do sujeito 

nas esferas sociais, culturais e simbólicas, é possível que as práticas de leituras e 

escritas aconteçam em ambientes sociais significativos. Para tanto a educação, 

tanto familiar quanto escolar, devem privilegiar a interação na língua materna. Nesse 

caso, a língua de sinais, e, consequentemente o emprego e desenvolvimento da 

linguagem, do pensamento e de identidades. 

Nesse quesito, a língua natural é o viés de significação simbólica e cultural. 

No caso de crianças surdas brasileiras, a língua de sinais brasileira é responsável 

pela mediação simbólica e linguística, e pela intermediação com o outro, sejam país 

ou professores, reforçando o arcabouço linguístico e o desenvolvimento de outras 

funções mentais, como o desenho, a escrita, a leitura, a lógica, a matemática e 

formação de conceitos, entre outras. 

Uma vez que seja assegurado à criança o desenvolvimento das funções 

mentais e naturais, através da sua imersão em contextos linguísticos significativos, 

ela facilmente passará a perceber a escrita, como também a leitura, como meios 

informativos, interativos e de expressão dos seus anseios e das suas emoções para 

uma comunidade mais ampla. 

Nesse sentido, Sanches assevera ser indispensável que o aprendiz, surdo ou 

ouvinte, deve estar inserido em um "entorno de lectura", significado pelo 

aprendizado da língua natural em contexto significativo, ou seja, inseridos em um 

entorno linguístico: 

 

La lengua escrita es parte del lenguaje, y como tal, El uso de esta lengua no 
es el fruto de uma decisión individual, sino que es resultado de uma 
sobredeterminación social. Los niños adquieren el domínio de la lengua 
escrita solo si se encuentran em um entorno de lectura, así como solo 
adquiren El domínio de su lengua primera si se encuentran en un entorno 
lingüístico (SANCHES, 1999, p. 42). 

 

O problema da dificuldade para aprender a ler e escrever não é individual, 

nem está ancorado na cognição, é, antes de tudo, um problema social. O que 

procuramos não é simplesmente uma metodologia especifica e pronta para ser 

aplicada. Buscamos, sobretudo, a significação pelos recursos linguísticos 

expressivos nos quais a palavra escrita, signo duplo: social e psíquico, carrega em si 
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valores sociais, culturais, ideológicos e, ao mesmo tempo, a experiência significativa 

individual. 

Sem dúvida, as mudanças na educação de surdos precisam acontecer nos 

núcleos familiares e escolares, para que a língua e a linguagem sinalizada sejam 

privilegiadas e permitam o desenvolvimento das funções psicológicas – pensamento 

e linguagem, paralelamente às funções sociais e identitárias. 

Até aqui, temos tratado da realidade de crianças. Surgem então as questões: 

"E em relação aos surdos adultos e crianças que já tiveram o 

desenvolvimento da linguagem comprometido em experiências significadas apenas 

pela oralidade?" 

Como a metodologia proposta poderá contemplar sujeitos que foram privados 

de estarem inseridos em ambientes linguísticos naturais que, consequentemente, 

permitiriam a identificação e significação em ambiente de leitura? 

Acreditamos que a metodologia apresentada poderá contemplar esses 

indivíduos na medida em que envolve, também, a ressignificação do vocabulário 

escrito como será visto na seção que descrevemos os passos da pesquisa e a 

metodologia empregada nos trabalhos. 

Tendo em vista que este trabalho apresenta uma metodologia desenvolvida 

junto a indivíduos surdos, consideramos relevante apresentar um tópico sobre a 

cultura e a realidade desses sujeitos. 

A seguir, teceremos considerações acerca da cultura surda. 
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3 CULTURA, IDENTIDADE E INTERAÇÃO 

 

Do ponto de vista etimológico, cultura refere-se tanto ao cuidado dispensado 

à terra cultivada, quanto ao trabalho de educar o homem para a vida. Em relação ao 

momentopresente, pode-se afirmar que cultura compreende o cultivo de estudos 

linguísticos e identitários de indivíduos e ou de grupos sociais. A cultura é um “modo 

de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas nações quanto 

concepções que temos de nós mesmos” (HALL, 2006, p. 50). 

Consideramos, como cultural, todos os padrões de significados incorporados 

pelos indivíduos ao longo da sua vida. Desde as mais diversas manifestações 

religiosas, sociais, psíquicas, passando pelo cultivo de objetos e chegando às 

formas de língua(gem), verbalizadas ou sinalizadas, em torno das quais os 

indivíduos se comunicam entre si e compartilham suas crenças, valores, significados 

e experiências. 

Partindo dessa ótica, podemos compreender cultura como um processo de 

desenvolvimento histórico-social, que se dá por meio da construção de uma 

língua(gem) e identidades próprias, em um determinado espaço, por determinado 

período, dentro de um grupo de indivíduos que interagem entre si. 

Em outras palavras, concebemos que os sujeitos que partilham de uma 

mesma cultura, geralmente compartilham uma língua que lhes permite interagir, 

compreenderem-se um ao outro e ao mundo que lhes cerca. 

Do ângulo interacionista, com base em Vygotsky (apudOLIVEIRA, 1992, p. 

22), podemos afirmar que o funcionamento psicológico se constitui na relação com o 

outro, e, consequentemente, a cultura se revela como parte desta natureza humana 

historicamente constituída. 

Tomando a palavra como a unidade elementar da interação social, Bakthin 

(1999, p. 78) destaca que seu valor significativo é a chave para compreender a 

unidade dialética entre pensamento e linguagem e a consequente constituição da 

consciência, da subjetividade e da identidade. Nesse caso é o signo linguístico que 

permite a construção de sentidos, seja o signo verbal ou sinalizado. Portanto, são 

instrumentos linguísticos que edificam e/ou modificam as percepções individuais, as 

significações coletivas e as organizações culturais. Antes mesmo de se assentarem 

no intelecto esses signos já carregam a valoração e significados constituídos no 

contexto social. 
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Para isso, as palavras, que são códigos essenciais de uma língua, devem ter 

significado comum e negociado entre o emissor e o receptor, ainda que não seja 

passivamente. No caso das línguas sinalizadas, os sinais, elementos que 

correspondem às palavras e expressões do universo do ouvinte, constituídos 

historicamente, com valor semântico reconhecido e partilhado pelo povo surdo, são 

os elementos que exercem esse papel. 

O surdo desenvolve, especialmente, a percepção visual-espacial na interação 

e comunicação com o mundo e com o outro, seja este surdo ou ouvinte. Através da 

experiência visual e da comunicação visual-espacial, ele estabelece suas vivências 

de forma rica e profunda. Strobel (2008, p. 24) compreende a cultura surda como: 

 

O jeito [próprio] de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de 
torná-lo acessível e habitável ajustando-o com suas percepções visuais, 
que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das 
comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as 
crenças, os costumes e os hábitos de povo surdo. 

 

A autora assevera que as comunidades surdas constituem um único povo, 

independente do desenvolvimento linguístico e/ou outros laços de cultura, pois 

compartilham da experiência visual. 

A partir desse ponto de vista, ela enumera oito “artefatos” que marcam a 

cultura do povo surdo, nomeadamente: a experiência visual, a literatura surda, o 

aparato linguístico, a história familiar, as artes visuais, a causa política, a vida social 

e esportiva. 

São características próprias que revelam um pouco da forma como esse povo 

se constitui. Para um melhor entendimento, a seguir, tecemos breves considerações 

acerca de cada um desses artefatos. 

 

3.1 A EXPERIÊNCIA VISUAL 

 

Esse atributo natural constitui os surdos como indivíduos que percebem o 

mundo através dos olhos. A percepção visual permite a esses sujeitos se 

reconhecerem enquanto usuários do canal visual na comunicação com o outro e na 

leitura e significação de mundo. 

A filosofia bilíngue reconhece a capacidade visual do surdo como um fator 

que o diferencia da maioria das pessoas. Nesse novo paradigma, a diferença 
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linguística e o aparato visual proporcionam edificação de identidades e culturas 

próprias. 

 

3.2 A LITERATURA VISUAL 

 

Apresenta-se como produção do povo surdo, marca o reconhecimento da 

cultura surda, enquanto minoria dotada de um arcabouço cultural rico e diverso, 

representada em personagens surdas que dialogam e significam suas experiências 

a partir das línguas de sinais e de todo aparato visual. Nesse particular, Karnopp 

(2006, p. 107) ressalta que a literatura visual representa a edificação da história do 

povo surdo enquanto construtor do próprio imaginário, uma vez que: 

 

Nas histórias analisadas, os autores buscam, enfim, o caminho da auto-
representação do grupo de surdos na luta pelo estabelecimento do que 
reconhecem como suas identidades, através da legitimidade de sua língua, 
de suas formas de narrar as histórias, de suas formas de existência, de 
suas formas de ler, traduzir, conceber e julgar os produtos culturais que 
consomem e que produzem. 

 

3.3 O APARATO LINGUÍSTICO 

 

O aparato linguístico, representado pela língua de sinais brasileira e pela 

linguagem facial e corporal, se constitui na forma como, basicamente, esses sujeitos 

se comunicam e manifestam sua cultura. Apesar de ser difundida e utilizada entre os 

surdos brasileiros desde o Brasil colonial, a LIBRAS foi reconhecida oficialmente no 

país em 2002, através da Lei 10.436. 

 

3.4 A HISTÓRIA FAMILIAR 

 

Essa história refere-se ao nascimento de crianças surdas em lares de 

ouvintes e crianças ouvintes em lares de surdos. Testemunhos como os de Vilhalva 

(2001), Strobel (2008), Perlin (1998) aponta como negativo o fato de, terem sido 

considerados como não ouvintes, e, assim, terem sido submetidos, durante a 

infância, a tratamentos para desenvolverem a fala. 
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3.5 AS ARTES VISUAIS 

 

O desenho, a pintura, o teatro entre outras manifestações artísticas são 

também formas de expressão da cultura surda. Como toda forma de arte, essas 

manifestações estimulam a linguagem, o cultivo das virtudes e o potencial cognitivo, 

além da possibilidade de registrar e perpetuar a história desse povo. 

 

3.6 A CAUSA POLÍTICA 

 

Revelada na luta por melhores condições de vida. Por se tratar de uma das 

minorias no bojo da sociedade, a comunidade surda luta por conquistas sociais e 

políticas que lhes garantam reconhecimento e espaço na sociedade. 

Conquistas como o reconhecimento da língua de sinais brasileira, a presença 

do interprete nas salas de aula e em repartições públicas, a luta por escolas 

bilíngues, por tradução online em canais de televisão, clouse caption (legenda na 

televisão) e muitos outros direitos se devem à causa política encampada pelos 

surdos. 

 

3.7 A VIDA SOCIAL E ESPORTIVA 

 

Strobel (2008, p. 64) relata que nos encontros que ocorrem nas associações 

de surdos, diferentemente das festas de ouvintes, nas quais as pessoas frequentam 

os salões de danças, os surdos se aglomeram em grupos para conversar e “[...] 

colocar em dia as conversas para saberem as novidades." 

Segundo a autora, “em princípio as associações de surdos funcionavam como 

espaços de recreação e lazer, mas com o passar do tempo passaram a ter 

necessidades de mais discursos políticos e de outras práticas esportivas”, como a 

realização de campeonatos esportivos entre associações. 

Strobel destaca, ainda, o modo como as plateias surdas aplaudem ou 

comemoram: girando as mãos levantadas no ar. 

Outro dado importante é a tradição de batizar as pessoas a partir de uma 

característica física peculiar, pela profissão, ou associada à primeira letra do nome. 

Essas são algumas das particularidades do povo surdo que permitem revelar 

a riqueza e diversidade cultural em que estão imersos, é, entretanto, importante 
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salientar que, o seio da comunidade surda maior, abriga sub comunidades: há grupo 

de surdos gays, há o segmento de mulheres surdas, da juventude surda, surdos 

ligados a comunidades religiosas, entre tantos outros grupos e/ou comunidades. 

Assim como há, também, surdos que não participam de comunidade surda alguma. 
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4  A CULTURA SURDA NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE LEITURA DA 

LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA 

 

É importante deixar claro que consideramos “leitura” algo mais que a simples 

decodificação dos grafemas e signos, a consideramos como a habilidade para 

compreensão das mensagens veiculadas pelos textos, pelas múltiplas vozes que se 

fazem presentes nos escritos, gerando interação entre autor e leitor. 

Segundo Soares (1998, p. 36), letramento é a condição não somente daquele 

que sabe ler e escrever, mas, sobretudo daquele que faz uso competente da leitura 

e escrita. Esse estado possibilita ao ser letrado uma maior inserção na cultura e 

sociedade em que vive. Sendo assim, ao considerarmos sujeitos surdos, o 

letramento só faz sentido quando significado através da língua de sinais. Sendo a 

língua portuguesa a língua alvo, ou seja, segunda língua sendo, necessariamente, 

significada na forma escrita, inserida e avivada em contextos sociais representativos. 

No cotidiano desses sujeitos surdos, Quadros (1999, p. 18), assevera que 

deve-se constituir um contexto bilíngue, significado pela língua de sinais brasileira – 

como língua de interação e mediação, e a língua portuguesa, em contextos 

educacionais e sociais. 

A escola é o espaço linguístico fundamental para criança surda, pois é o 

primeiro espaço em que ela terá contato com os pares surdos e com a língua de 

sinais brasileira. Por meio dessa língua que esses sujeitos passam a adquirir a 

linguagem, concebendo um mundo novo em significações e possibilidades.  

A despeito de não ter acesso aos elementos sonoros, o surdo tem o potencial 

de desenvolver uma forma de letramento muito particular. Esse potencial lhe 

permite, de uma forma especialmente eficaz, perceber elementos de comunicação 

que pairam no ambiente. 

É esse potencial que lhe permite, por exemplo, acompanhar, comentar e 

interagir, entre seus pares, sobre acontecimentos do cotidiano, sobretudo acerca 

daqueles que são veiculados exaustivamente pela mídia, através do celular, chats, 

e-mails e programas de televisivos. Exemplificamos isso com os recortes ilustrados 

naFigura 1, ambas foram retiradas de uma rede de relacionamento, em que a 

usuária comenta sobre a ausência de legenda no programa Big Brother Brasil 

(edição 2013) e sobre a necessidade de o curso de graduação em LIBRAS EAD na 

cidade em que mora. 
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Figura 1– Uso da leitura e escrita em contextos sociais 

 
Fonte: Facebook.com.br. 

 

Diante de exemplos como os apresentados que ressaltamos que, apesar da 

aquisição do português escrito por crianças surdas ser baseado no ensino do 

português para ouvintes, o surdo tem potencial de desenvolver uma forma de 

letramento muito particular, que lhe permite perceber o ambiente além dos apelos 

sonoros. 

Esse potencial permite a esses sujeitos uma percepção especialmente eficaz, 

mas que não dispensa o domínio do português escrito caso ele deseje estender 

suas relações com os ouvintes. 

Sendo assim, para “desvelar” características culturais próprias da cultura 

surda que possam interferir positivamente no nas habilidades de leitura da língua 

portuguesa escrita é preciso elucidar as seguintes questões: 

1. É possível ao surdo aprender a língua portuguesa escrita? 
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2. Quais processos psicológicos são imprescindíveis que o surdo possa 

aprender a língua portuguesa escrita? 

3. Quais elementos podem servir de suporte para a consecução desse 

aprendizado? 

Vamos apreciar essas questões. 

 

4.1 É POSSÍVEL AO SURDO APRENDER A LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA? 

 

Diante das experiências das escolas brasileiras, podemos afirmar que as 

práticas alfabetizadoras, assentadas na relação sonora não contemplam o aluno 

surdo, pois não alcançam a sua base de significação e identidade linguísticas, que 

perpassam a língua de sinais e o aparato visual. Por outro lado, pesquisas recentes 

(FERNANDES 1990, SANCHES 1999, QUADROS 1997) apontam que práticas de 

letramento com enfoque social privilegiam a construção de sentido pela língua de 

sinais. 

Com base em Fernandes (2006, p. 132), podemos afirmar que é possível aos 

surdos adquirirem a língua escrita, desde que os métodos utilizados não enfatizam a 

relação letra-som, mas, em vez disso, que sejam desenvolvidas metodologias e 

estratégias que explorem o potencial visual, isso porque essas estratégias serão 

significadas e amparadas pela língua de sinais que, naturalmente é a língua materna 

do surdo. 

Pensar diferente seria acreditar que apenas a oralidade garantiria acesso à 

leitura e escrita. Se apenas a oralidade garantisse acesso à leitura e escrita, não 

haveria necessidade de tantas pesquisas como as de Roja (1998), Kleiman (1995) e 

Soares (1998) para compreender e suprir falhas ou dificuldade de letramento e/ou 

alfabetização de crianças ouvintes. 

Sanchez (1993, p. 17) especifica que a aprendizagem da língua escrita 

acontece da mesma forma que a aprendizagem da língua oral, sendo necessário o 

contato com a produção escrita de forma espontânea. Esse contato deve ser 

espontâneo e significativo. Assim, em contato com histórias, com livros, com 

situações presentes nos diversos gêneros textuais, a criança, ouvinte ou surda, 

passa a compreender que o texto escrito é um celeiro de significados e 

conceituações. 



26 

 

O autor defende que o uso tanto da escrita, quanto da oralidade para ouvinte 

e do campo visual para surdos, acontece na prática social e o uso vem 

inconscientemente, como consequência dessa prática. 

Sendo assim, desde que tenham as potencialidades linguísticas 

desenvolvidas no exercício da comunicação e interação com seus pares na 

formação de conceitos, na abstração e na expressividade de sentimento e opinião, 

os sujeitos surdos, quando inseridos em contexto de leitura, podem desenvolver as 

potencialidades de leitura e escrita. 

 

4.2 QUAIS PROCESSOS PSICOLÓGICOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS QUE O SURDO POSSA 

APRENDER A LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA? 

 

O desenvolvimento do pensamento e da linguagem acontece 

simultaneamente, alicerçando o aprendizado e a inteligência. Com base em 

Vygotsky (1995, p. 103), podemos afirmar que o desenvolvimento psicológico dos 

surdos e ouvintes se dão como processos que se retroalimentam todo o tempo, 

através do jogo pensamento e linguagem. 

Na infância, o input linguístico disponível no ambiente, presente na fala de 

adultos e nos ruídos sonoros, é responsável por despertar nas crianças ouvintes o 

contato com o mundo externo. Nesse contato, mesmo que, ainda sem resposta 

aparente, os valores são contra-assimilados pelo pensamento, se modificam e se 

solidificam a cada nova experiência. 

Com as crianças surdas, esse processo, normalmente, se dá de forma 

diferente. Embora cada um tenha sua própria história e as histórias sejam diversas, 

a mais comum é a de surdos nascem em lares de não surdos. Sendo assim, esses 

sujeitos não têm acesso imediato à língua de sinais como língua materna. 

Nesses casos, de um modo geral, ocorre a descoberta tardia da surdez. Em 

alguns casos a criança é submetida a técnicas de estimulação da oralidade. O fato é 

que, em linhas gerais, muitos surdos só têm contato com a língua de sinais 

tardiamente, na maioria das vezes, no início da fase escolar, em escolas de surdos, 

ou após os sete anos de idade com adultos surdos que conhecem fora de casa. 

As interações nos ambientes familiares e escolares privilegiam a oralidade. 

Dessa forma, a construção simbólica e semiótica das crianças surdas, filhas de pais 

ouvintes é limitada a gestos e mímicas que pais, familiares e primeiros professores 
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estabelecem na comunicação. Essa limitação acaba comprometendo os processos 

de formação das funções psicológicas inferiores e superiores, causando impacto 

negativo no uso da linguagem. 

Desse modo, essas crianças não são favorecidas pelo input linguístico 

natural, o visual, responsável pela apreensão e desenvolvimento das funções 

linguísticas. Entretanto quando têm contato com pares surdos desenvolvem as 

habilidades próprias do processo de aquisição da língua. O processo de aquisição 

de uma língua escrita é característico desse percurso. 

Com base em (Vygotsky [1931], 2000, p. 18) podemos concluir que a 

ausência de experiências significativas na infância, do tipo contação de histórias e 

conversas informais sobre temáticas cotidianas comprometem o desenvolvimento e 

treino da memória mecânica, da atenção involuntária, do pensamento figurativo, da 

vontade impulsiva, etc. Essa ausência impacta negativamente no desenvolvimento 

das funções superiores presentes nas concepções de mundo, nas representações, 

no uso da linguagem, nas operações numéricas, na formação de conceitos etc.. 

Daí, surge um grande desafio, como conceber o desenvolvimento das 

funções psicológicas que estão diretamente influenciadas pelo uso e significação da 

linguagem se esses sujeitos mergulham tardiamente no universo da língua(gem)? 

Apesar das peculiares características descritas anteriormente, esses sujeitos, 

desenvolvem um letramento bastante eficiente, de forma que compreendem o 

mundo à sua volta. É o que ocorre quando o surdo tem contato com a cultura surda 

e a língua de sinais. Eles se integram a elas de forma rápida e competente. Por esse 

motivo, na nossa proposta está inclusa a operação de buscar ressignificar o signo 

linguístico, a partir da bagagem linguístico-cultural dos alunos surdos, a partir do que 

lhe conhecido e interessante, utilizando a língua de sinais e guiados pela cultura 

surda. 

Temos, pois, em vista que os surdos podem desenvolver a inteligência, o 

pensamento e a linguagem a partir da exploração e leitura visual, como também pelo 

uso de gestos e mímicas. Como vimos, quando são expostos à língua de sinais, eles 

a adquirem e passam a utilizá-la em toda sua potencialidade, podendo comunicar-se 

com seus pares e, assim, melhor compreenderem a dinâmica do mundo. Podem 

conversar, expressar sensações e sentimentos, assimilar os conteúdos escolares e, 

consequentemente, podem vir aprender uma segunda língua, ainda que, com um 

pouco mais de dificuldade, em relação àquele que é iniciado na língua de sinais 
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desde seu nascimento. Essa perspectiva é que nos anima a perseverar na 

elaboração da técnica aqui proposta. 

Com base em Vygotsky ([1931], 2000, p. 12) no desenvolvimento da proposta 

em apresentação temos tomado a cultura como principal elemento dos processos 

psicológicos imprescindíveis para a mediação do aprendizado da língua portuguesa 

na modalidade escrita, o que envolve também a leitura. 

Sendo a língua um dos principais elementos da cultura, as interações e 

mediações pela Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) têm sido largamente 

explorada, pois, sendo ela a língua natural dos surdos, eles utilizam-na dentro e fora 

do ambiente escolar. Assim, acreditamos que o ensino de qualquer habilidade para 

o surdo se torna mais eficiente e significativo pela sua língua natural. 

Em virtude disso, para o sucesso da metodologia e o consequente 

aprendizado aqui proposto, é preciso fortalecer a comunidade surda, estimular o 

contato entre surdos de diferentes comunidades. Precisamos assegurar a presença 

do adulto surdo nas escolas, marcando e fortalecendo as identidades culturais. Sem 

dúvida, fortalecidas quantitativa e qualitativamente, as interações culturais 

proporcionarão um suave aprendizado do português escrito como segunda língua 

para os membros dessa comunidade. 

 

4.3 QUAIS ELEMENTOS PODEM SERVIR DE SUPORTE PARA A CONSECUÇÃO DESSE 

APRENDIZADO? 

 

Evidenciaremos aqui alguns desses elementos, mas sem estabelecermos 

uma escala hierárquica entre eles. 

Assim primeiramente destacamos a percepção visual. 

A percepção visual propicia a formação psíquica e cognitiva particularmente 

eficaz na leitura de mundo do surdo. As pessoas que convivem com sujeitos surdos 

concordam com o fato de que eles realizam, naturalmente, a leitura do ambiente 

físico e de pessoas presentes de forma bastante peculiar. Esse fato talvez esteja 

diretamente ligado à maior acuidade visual do surdo, habilidade facilmente 

percebida na LIBRAS, através da sua gramática, particularmente da sua sintaxe. 

Podemos ratificar isso indicando as marcações das expressões faciais que 

determinam muitos sentidos na comunicação sinalizada, elemento bastante 

explorado na função expressiva, ou seja, na comunicação dos sentimentos, assim 
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como na marcação das frases, a saber, interrogativas, negativas e exclamativas. 

Essas expressões são, também, fortemente empregadas na capacidade de 

percepção do outro. Esses dois tipos de leituras, pela língua de sinais, são naturais 

para esses indivíduos. Sendo assim, culturalmente eles se apropriam dessa 

diferenciação, se comunicam, interpretam o mundo e constroem uma vida saudável. 

Como segundo elemento, indicamos a comunidade. 

A mediação do aprendizado da língua portuguesa escrita requer 

entrosamento tanto com indivíduos surdos, como com elementos ouvintes. 

Inicialmente, a estrutura da língua de sinais interfere na estrutura superficial de 

textos escritos pelos surdos. Essa interferência ocorre na falta de uso de conectivos, 

no emprego dos tempos verbais, na concordância nominal e verbal entre outras 

características, percebidas nos escritos dos surdos. Através do entrosamento e da 

convivência tanto com outros surdos, quanto com elementos ouvintes, a partir de 

tentativas e prática da habilidade da escrita, o surdo vai facilmente percebendo a 

necessidade de emprego desses elementos para a grafia do texto em língua 

portuguesa. 

Na vivência em comunidade, as preferências culturais são, naturalmente, 

evidenciadas e podem passar a contribuir como forma de fazer sentido para o 

aprendizado da segunda língua. Em grupo é possível quebrar arquétipos, tabus e 

preconceitos que não consideram a língua natural na interface da comunicação, que, 

por exemplo, inocentemente, indicam que os sinais e as palavras escritas são 

similares, subestimando os sistemas das duas línguas e a riqueza e a dinamicidade 

semântica de ambas. 

Destacamos como terceiro elemento história de cada indivíduo. 

É essencial partirmos do que é próprio de cada indivíduo surdo. Nessa 

história, podemos e devemos considerar fatos que possam interferir nas trocas 

"simbólicas simplificadas", como a interação familiar, dados que podem ser 

relevantes e devem ser tomados como ponto de partida em quaisquer práticas que 

visem a contemplar o surdo como sujeito. 

A maioria dos surdos parceiros deste trabalho em andamento, por exemplo: 

foram submetidos a estimulação oral e só tiveram contato com a língua de sinais, 

pelo menos, após os 7 anos de idade; estudaram em escolas comuns, e só 

aprenderam a língua de sinais em contato com outros surdos; não tiveram aulas de 

LIBRAS como língua alvo e sempre tiveram aula de língua de língua portuguesa 
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como primeira língua, ou seja, sem partir da língua de sinais como língua de 

significação e sem contemplar a modalidade visual. 

Esses dados podem ser confirmados nos históricos de repetência escolar, 

sobretudo das séries iniciais. 

Durante as entrevistas em reuniões preliminares, muitos desses sujeitos 

descreveram práticas escolares como copistas e se referiram à leitura e escrita da 

língua portuguesa como uma prática dicionarizada, que simplifica o entendimento à 

relação palavra-sinal, sem permitir a descoberta da riqueza das duas línguas. 

Felizmente, hoje essas pessoas lutam pelo direito de ter o ensino em escolas 

bilíngues, bem como para a realização de provas e concursos na língua materna. 

A compreensão dessas particularidades nos leva a compreender, por 

exemplo, por que, muitas vezes, alguns surdos negligenciam o estudo da língua 

portuguesa. Um dos motivos, talvez o principal, seja uma forma de resistência 

cultural e política, contra algo que foram submetidos, por muito tempo em práticas 

que não contemplava suas especialidades, suas particularidades e sua língua 

natural. 

Reiteramos, pois, que uma proposta metodológica de leitura do português 

escrito que vise a contemplar o surdo como sujeito deve considerar os aspectos 

culturais das comunidades surdas e, sobretudo, as particularidades de cada 

indivíduo. Para que a mediação seja realizada, é necessário que consideremos a 

língua de sinais como língua de significação e instrução, além de contemplarmos e 

cultivarmos temáticas que reflitam o interesse desse público. 

Como afirmamos no caput desta sub seção, estamos evidenciando alguns 

elementos que podem servir de suporte para a consecução do aprendizado do 

português escrito como segunda língua, mas sem estabelecermos escala 

hierárquica entre eles. 

Assim, o quarto elemento a ser evidenciado é a LIBRAS. 

A língua de sinais deve ocupar espaço privilegiado lugar de língua de 

significação, identidade e alteridade na vida do surdo, mas a ausência da língua de 

sinais na primeira infância de alguns desses sujeitos surge como uma característica, 

como uma mácula, que apesar de revelar o preconceito e a existências de práticas 

impositivas da cultura oral, desvenda ser uma característica comum e cultural que 

não devem ser descartadas, devem, antes, ser aproveitadas na medida do possível, 
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afinal foram práticas que constituíram e, infelizmente, ainda constituem realidades 

de muitas escolas brasileiras. 

Em função disso, é imprescindível partirmos da escrita em glosas, das 

escritas que particularmente suprimem o uso de preposição e conectivos e as 

leituras lineares que buscam o entendimento do texto na relação dual palavra-sinal 

que tanto povoaram o cotidiano desses alunos. Esse resultado híbrido representa 

uma marca cultural de ações políticas e escolares que muito rechaçaram a cultura e 

língua surda. 

Além disso, é o que esses sujeitos trazem como bagagem. Por isso propomos 

desconstruir essas práticas, além de aproveitar o inventário semântico que os 

identificam com a língua portuguesa. 

Reiteramos que qualquer aluno pode vir a compreender a língua portuguesa 

escrita, desde que sejam utilizadas estratégias que percebam o texto em sua 

realidade e contextos significativos, seu caráter funcional enquanto meio de 

informação e formação de opiniões, bem como suas características estruturais, 

semânticas e ideológicas. 

O texto escrito não deve ser um amontoado de palavras presas a uma 

estrutura linear impenetrável, deve ser apresentado como uma entidade constituída 

de intenção e significado. Afinal, a língua portuguesa pertence a todo e qualquer 

brasileiro. 

Considerando o viés vygotskyano, devemos admitir que a apropriação e 

interiorização da linguagem, junto a significações elaboradas social e culturalmente 

cristalizam-se nas estruturas e funcionamento de uma língua natural. 

Concluímos que, a peculiar infância de surdos em famílias e escolas de 

ouvintes (salvo exceções de surdos filhos de pais surdos), vivenciando as primeiras 

interações a partir da oralidade, sem o contato com a língua natural, determinam o 

funcionamento do psicológico dos surdos. 

Certamente, essa cristalização reflete a escrita e leitura de uma língua, assim 

como a percepção, memória, linguagem, subjetividade, registro de informação, 

assimilação de conhecimento entre outros processos mentais. 

Sendo assim, nossa proposta considera a bagagem cultural e as 

peculiaridades históricas e sociais dos alunos surdos e propõe uma redimensãoda 

palavra/signo, construção conceitual e individual do pensamento, ressalvando o que 

é considerado importante, conhecido e interessante para esses sujeitos. Isso implica 
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na concepção das coisas o que foi definido por Saussure ([1916], 2002, p. 79 - 81) 

como signo linguístico. 

A seguir, teceremos considerações sobre a teoria do signo linguístico, 

postulada por Saussure no Curso de Linguística Geral, TÓPICO QUE 

REPRESENTA UMA DAS BASES TEORICAS DESTE TRABALHO. 
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5REFLEXÇÕES SOBRE O SIGNO LINGUÍSTICO 

 

Nesta seção tecemos considerações sobre o conceito de signo linguístico não 

só a partir da obra Curso de Linguística Geral, mas também de textos originais de 

Saussure, ou seja, considerando algumas características “ignoradas” por Bally e 

Sechehaye1, e direcionados pelas acessões de Bouquet (2009). 

O signo linguístico que se apresenta com uma dupla e recíproca realidade 

une uma realidade objetiva a uma impressão acústica. É importante salientar que 

acústica nesse contexto não se refere a som, mas a imagem mental. Essa imagem 

mental é concebida, aceita e comungada socialmente. 

Conforme Saussure ([1916], 1995, p. 46) A natureza do signo é dupla, mas 

não está concentrada na forma, na imagem, no conceito, nem mesmo é a união 

desses elementos, pois a língua é mais que uma nomenclatura de coisas e seres. 

Portanto a natureza semiótica do signo que une conceito e imagem se dá não de 

forma simples e arbitrária, e tão pouco ela é imutável. 

Para perceber a natureza dos signos, vamos usar a metáfora do balão no ar, 

utilizada pelo linguista. O signo é comparado a um balão no ar, que, para 

permanecer no ar precisa de elementos para preenchê-lo e dar forma. Mas o autor 

adverte que "o balão, por sua vez, nada é" (SAUSSURE, [1916], 1995, p. 103), 

precisa de alguém que lhe conceba ar quente e forma. Metaforicamente, o signo 

precisa do sujeito que lhe perceba como realidade na língua e na comunicação. 

A relação semiótica que vincula o significado ao significante é mutável e significada 

na consciência do sujeito. Em LIBRAS, por exemplo, para a palavra azul, que surgiu 

de um empréstimo da língua portuguesa. A datilogia A-Z-U-L representava a cor 

azul, com o passar dos anos, tornou-se um sinal com a configuração de mão em 

movimento de abrir e fechar dos dedos polegar e indicador, conforme pode ser 

observado naFigura 2. 

  

                                            
1
Referimos às novas interpretações à luz dos escritos originais de Saussure (especificamente os 

manuscritos para o curso de linguística 2 e o 3), que segundo Bouquet (2009) trata-se de um livro, 
editado postumamente por dois admiradores que jamais assistiram às aulas do mestre genebrino. 
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Figura 2– <Azul> em Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS) 

 
Fonte: www.acessobrasil.org.br 

 

Os signos são abstrações teóricas, que, de fato, só existem quando estão em 

funcionamento. O que existem são valores que são empregados e concorridos na e 

pela consciência do sujeito. 

A mutabilidade presente na relação semiótica que vincula significado e 

significante revela um sistema dinâmico e variável. Com isso, percebemos a língua 

como um sistema baseado na percepção de sujeitos, que se forma a cada ato de 

comunicação, sendo, portanto, um sistema heterogêneo e dinâmico. 

Podemos perceber a comunicação como um fenômeno linguístico em que se 

admite um conceito ou uma ideia já consagrada socialmente pela língua, mas que, 

pode ganhar novos sentidos. Por isso, o signo linguístico pode ser usado como 

"moeda de negociação de significado" no aprendizado de uma nova língua. 

Em outras palavras, a impressão acústica, consagrada e internalizada é 

simplificada na forma da palavra e do sinal, carrega em si a construção conceitual e 

individual do pensamento. 

Numa situação entre dois falantes que se refiram, por exemplo, ao signo 

linguístico "árvore", através de significados diferentes (a grafia "árvore" e o sinal de 

árvore em LIBRAS), certamente as imagens mentais de cada um deles será a de 

uma árvore, ainda que a imagem mental de cada um possa ser a de uma árvore 

específica. 

Esse vínculo de associação é fundamental para a proposta que temos em 

mente, pois, no processo de leitura, o surdo elaborará uma imagem mental dos 

signos gráficos em língua portuguesa, ou seja, da palavra. 

A partir do conceito de generalização de Vygotsky (1995, p. 104) podemos 

assegurar que a significação é concebida como um fenômeno psíquico que 

prescinde ao mesmo tempo do pensamento e da língua(gem). Do ponto de vista 
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psicológico, o significado de uma palavra é uma generalização, entretanto pertence 

às duas esferas da vida psíquica: 

a) é um fenômeno do pensamento à proporção que ganha corpo por meio da 

fala e, 

b) é um fenômeno da fala à proporção que é chancelado pelo pensamento. 

A apropriação e interiorização da linguagem são refletidas socialmente e 

historicamente, uma vez que são comungadas por grupos sociais e cristalizadas nas 

unidades e estruturas de uma língua natural, sendo assim, Vygostsky assegura que 

esse fenômeno foi responsável pelo funcionamento psicológico humano. 

Para a proposta de aprendizado da leitura e escrita da língua portuguesa por 

parte do surdo, a ideia é a de significação do signo linguístico, da palavra escrita. 

Isso será feito a partir da experiência e do conhecimento prévio do aluno, assim 

como cada conceito será levantado pelo próprio estudante. 

É importante que a palavra assuma um valor e uma conceituação no 

psiquismo do estudante. Esse movimento deve acontecer de dentro para fora, ou 

seja, o significado não deve ser imposto pelo ouvinte, seja ele o(a) professor(a), o(a) 

intérprete de LIBRAS ou outra pessoa. Esse significado deve ser constituído e 

negociado por cada indivíduo, a princípio e pelo grupo em seguida. Dessa forma é 

que desenvolveremos nossa ação junto aos colaboradores. 

Como indicamos anteriormente, essa intermediação deve ser feita através da 

língua de sinais, perpassando a cultura surda e os saberes dos estudantes surdos. 

A seguir, apresentamos a descrição da metodologia empregada no trabalho. 
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6PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesta seção, além de aspectos pertinentes à metodologia do trabalho, como 

o método empregado, o local de desenvolvimento das ações, os recursos materiais 

utilizados, além de informações sobre os colaboradores da pesquisa e sobre os 

procedimentos metodológicos adotados, descrevemos os antecedentes da pesquisa, 

representado pelo “projeto piloto”, ação realizada como experimento preliminar, com 

o objetivo de testar nossa hipótese e expectativas. 

 

6.1 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

Admitimos que o propósito dessa investigação é perceber processos de 

aquisição de leitura por estudantes surdos privilegiando a teoria do signo linguístico. 

Na escola regular o ensino de língua portuguesa é realizado como primeira 

língua para ouvintes brasileiros. Os estudantes surdos são matriculados em turmas 

mistas (surdos e ouvintes) e são submetidos ao ensino da Língua Portuguesa como 

primeira língua, o que, consequentemente, não considera as especificidades 

linguísticas desses sujeitos. 

Para alcançarmos o objetivo deste trabalhofoi necessário criar um grupo focal, 

apenas com estudantes surdos, para experimentarmos e observamos os processos 

de leitura, considerando a língua portuguesa como língua alvo ou segunda língua. 

Por considerar de primordial importância para aprimorar os processos de leitura 

ressalvamos que a língua e a cultura surda foram elementos imprescindíveis na 

investigação. 

A LIBRAS foi a língua utilizada na comunicação desde os esclarecimentos 

dos objetivos da pesquisa, às explicações sobre o roteiro de trabalho, como os 

comentários sobre os textos lidos. A cultura surda foi considerada e fez-se presente 

na própria língua de sinais, assim como a escolha pela mesa redonda que privilegia 

a visão dos sujeitos presentes e a opção por temáticas condizentes com o universo 

dos sujeitos presentes. 

Nesse ambiente a língua sinais foi a língua utilizada para comunicação e 

significação das experiências. A significação do signo linguístico, necessariamente, 

perpassou a língua e cultura surda. 

 



37 

 

6.2 ANTECEDENTES DA PESQUISA: O PROJETO PILOTO 

 

Como experimento preliminar, com o fito de perceber e testar nossa hipótese 

e expectativas, realizamos um “projeto piloto”. Essa atividade, que precedeu os 

trabalhos formais e se deu em duas sessões, não está no cômputo dos encontros 

especificados na descrição da metodologia, por ter sido desenvolvida em caráter 

experimental. Dela participaram quatro estudantes surdos, com idade variada entre 

18 e 27 anos. Todos estavam matriculados na rede regular de ensino, cursando 2º 

ano do ensino médio. Nessa ocasião, os participantes foram identificados como 

colaboradores. 

A pergunta basilar dessa primeira etapa, como foi explicitado anteriormente, 

foi: "Como você faz para compreender o texto escrito em língua portuguesa”. Em 

outras palavras, que mecanismos mentais e imaginários o surdo aciona/mobiliza 

para compreender o português escrito?  

Seguem as respostas apresentadas pelos colaboradores da pesquisa. 

 

Quadro 1 – Resposta dos colaboradores à pergunta: “Como você faz para 

compreender o texto escrito em língua portuguesa” 

(continua) 

COLABORADOR A 

 
Em um certo dia, o professor explicou a atividade, escreveu no quadro e os alunos ouvintes 
presentes entenderam as orientações, mas quando acabou a aula eles saíram da sala. Eu cheguei 
atrasado e vi tudo escrito. Então eu parei e olhei o quadro em geral, vi que conhecia algumas 
palavras, busquei o título para entender do que se tratava. Então voltei ao texto, e comecei a 
copiar. Durante esse exercício, eu resgatei o significado de algumas palavras que já havia visto 
antes e fui compreendendo o que era para fazer. No dia seguinte mostrei ao professor ele 
confirmou positivamente que estava tudo correto. Pronto! 
 

COLABORADOR B 

 
Eu pego o texto e não compreendo nada! Então vou ao dicionário e procuro as palavras. Quando 
eu encontro as palavras, eu começo a entender o que diz o texto, assim fica fácil entender. 
 

COLABORADOR C 

 
Era um bilhete e eu li, mas apesar de conhecer algumas palavras eu não compreendia o todo, por 
que na sequência da língua de sinais tem um sentido, que não tem a ver com a sequência da 
língua portuguesa. O ouvinte compreende a sequência do texto escrito em língua portuguesa, o 
surdo não. Para o surdo, essa arrumação é estranha, é diferente, é difícil! 
O surdo precisa se esforçar bastante para entender as coisas escritas. O que ajuda a esclarecer é 
usar o dicionário. Quando usamos o dicionário, na maioria das vezes, fica mais fácil o 
entendimento. 
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(conclusão) 

COLABORADOR D 

Eu acho difícil entender as palavras na língua portuguesa, mesmo que eu estude e compreenda o 
significa da palavra (equivalente ao sinal na LSB). Quando eu escrevo sei o sinal, a palavra que 
equivale em língua portuguesa, posso buscar no dicionário, mesmo assim preciso saber como 
fazer a tradução. Aprender português é muito importante e eu quero muito. 
Os surdos querem entender o que está escrito, querem copiar do quadro [na escola] e entender o 
significado, querem ser bilíngues, mas o português é muito diferente, precisa mostrar como pensar 
a língua portuguesa, mostrar como as sentenças são diferentes, o significado das palavras, o 
vocabulário. Enfim o português é muito difícil, entendeu? 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

O relato do colaborador “A” demonstra que ele realiza inicialmente a leitura 

geral do quadro, como quem vê uma imagem. Assim ele percebe o que podemos 

denominar de um “gênero textual”. Posteriormente ele parte para a análise das 

minúcias, da imagem, isto é, do texto escrito. Nesse caso, o título e as palavras 

conhecidas. Com esse mecanismo, ele busca nas palavras com as quais já tem 

alguma familiaridade, os significados constituídos e levantados em outros contextos 

que teve a oportunidade de vivenciar. Isso nos revela que estar inserido em 

ambiente educativo não é suficiente para a compreensão e desenvolvimento das 

habilidades de leitura, torna-se, também, necessário recorrer a experiências já 

vividas nas quais se tenham envolvidos o significante e o significado. 

O relato do Colaborador “B” revela uma prática eficiente, sem dúvida. Mas 

que nos traz duas inquietações. 

Uma delas diz respeito ao tempo e esforço despendidos nesse processo. A 

outra refere-se ao fato de que nem sempre, mesmo em textos de teor científico, as 

palavras, isto é, os significantes, figuram com seu significado de base. Algumas 

vezes, as palavras figuram com uma acepção figurada. 

Esse fato serviu para reafirmar nossos planos, visto que na exploração que 

pretendíamos fazer e, de certo modo, levamos a cabo, envolveu a relação 

significante-significado mesmo quando o significante remete o leitor a um significado 

figurado, como será visto na seção referente ao relato das ações. 

O relato do Colaborador “C” revela que há algumas diferenças de estrutura 

entre as duas línguas. Desse modo, podemos entrever que para o surdo realizar 

leitura de textos escritos não lhe basta apenas conhecer o léxico da língua, ele 

precisará também obter alguma noção da sintaxe do português. Nossa proposta, 

contudo, não pretende contemplar esse aspecto. Aqui, nos ateremos À significação, 

a partir do estabelecimento de uma noção relativamente rica da relação significante-
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significado. Em um trabalho futuro, talvez, possamos nos debruçar sobre esse 

importante tópico. 

O relato do Colaborador “D”, por sua vez, também destaca a diferença entre 

as duas línguas, e reforça a necessidade de uma metodologia que permita aos 

surdos compreender a escrita da língua portuguesa, embora, como já afirmamos 

anteriormente, nosso foco, nesse momento, esteja voltado apenas para a aquisição 

da leitura privilegiando a significação dos signos linguísticos. 

As respostas dadas pelos surdos nessas entrevistas nos indicam que eles 

podem compreender a língua portuguesa como algo alheio, pertencente apenas ao 

mundo ouvinte. Talvez, como medida de resistência, alguns não percebam a língua 

portuguesa como possibilidade de desfrutar da produção escrita do país, ou como 

meio de informação e formação e expressão da sua opinião para um grupo maior. 

Por esses motivos, buscamos a significação do léxico da língua portuguesa através 

da língua de sinais e dos elementos da cultura surda, na intenção de consolidar uma 

arcabouço significativo e próprio. 

No dia posterior ao dessa entrevista, que se deu em uma sessão de duas 

horas, trabalhamos mais duas horas, com um texto ligado a história do povo surdo. 

Trata-se da história de um antigo povoado norte americano em Massachusett, 

chamado de Martha‟s Vineyard, em que surdos e ouvintes conviviam em equidade e 

a língua de sinais era utilizada na comunicação entre surdos e ouvintes (ver ANEXO 

A). Selecionamos algumas palavras desse texto que eram conhecidas pelos sujeitos 

do grupo, entretanto tomamos o cuidado de não apresentá-las por um único sinal 

correspondente. Afinal, acreditamos que esse movimento restringiria os sentidos de 

uma única pessoa ou ponto de vista, falamos sobre o que a palavra poderia 

representar. 

Essa experiência permitiu que, mesmo quem não conhecesse exatamente a 

palavra da forma como ali se apresenta grafada, pudesse perceber que os 

significados que a ela pertencem e a legitimam podem ser negociados em grupos e 

em contextos históricos. Assim, novos valores podem ser constituídos e negociados 

para palavras desconhecidas, permitindo um aumento no campo lexical de cada 

indivíduo do grupo. 

Por exemplo, para a palavra "<agricultura>", cada um dos quatro participantes 

fez seu desenho para representar o que, para ele, a palavra significava, conforme se 

pode observar noQuadro 2. 
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A diferença entre as representações nos permite afirmar que para cada 

pessoa, seja ela surda ou ouvinte, o significado dos itens lexicais (significante) 

carrega elementos que lhes agrupa no senso comum de sua significação e 

elementos ligados a experiência de vida de cada indivíduo (significado). 

Como podemos observar, cada um dos colaboradores percebe e concebe o 

significado da palavra "agricultura" a partir das suas vivências. Cada desenho, 

contudo, tem uma ligação estreita com o conceito de "agricultura", no senso comum. 

E é isso o que realmente importa, para que o surdo possa se apropriar da 

significação de elementos lexicais da língua portuguesa. 

 

Quadro 2–Registro gráfico feito pelos colaboradores para a palavra <agricultura> 

Colaborador A Colaborador B 
 

 
 

 

Colaborador C Colaborador D 
 
 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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No momento de explicar suas representações cada parceiro explicou por que 

tal palavra poderia ser representada a partir do enfoque escolhido. A seguir, no 

Quadro 3comentamos a justificativa de cada um dos colaboradores. 

 

Quadro 3–Justificativas dos colaboradores pelo registro gráfico 

Colaborador A Colaborador B 

 

Representou o significado do item lexical 

“milho” como o produto final da agricultura, 

destacando que seria a espiga de milho, 

enquanto produto final, enquanto colheita, o 

motivador de toda a labuta. 

 

Grafou um solo arado. Defendeu ser isso o 

primordial para o plantio e, 

consequentemente, para a colheita. 

Explicou que relacionou o significante 

“milho”, com o significado “tratamento dado 

à terra”, para que ela produza. 

 

Colaborador C Colaborador D 

 
Grafou o um plantio de milho, 
representando os elementos terra, o 
processo do cultivo, mas destacando o 
produto final, o fruto da agricultura ainda na 
planta. 

 

Desenhou um saco de sementas, marcando 

o início do processo de produção a que 

chamou de agricultura. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Essa oficina piloto representou uma comprovação da nossa hipótese, que, 

como indicada na introdução, consiste no seguinte: “O surdo poderá, aos poucos, 

formar sua própria imagem mental, seu conceito (sua significação) para palavras 

grafadas em língua portuguesa (significante)”. 

Até esse ponto, essa hipótese pode parecer reprodução de algo óbvio. O que 

apontamos, como elemento forte nesse processo, é o fato de essa imagem mental 

ser construída pelo próprio indivíduo, a partir da sua vivência com a palavra escrita, 

através da visualização e posteriores diálogos e debates, processo que lhe permite 

criar e estabelecer a relação significante-significado, sem que lhe seja imposta um 

único significado para cada significante. 

 

6.3 PROCEDIMENTOS DE AÇÃO-INVESTIGAÇÃO 

 

Diante da necessidade de montar um grupo focal optamos por aplicar um 

estudo de caso com estudantes surdos matriculados no segundo ano do ensino 

médio. 
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A proposta de trabalho foi pensada e realizada a partir de umaprática 

autoreflexiva e colaborativa entre os pesquisadores e os estudantes surdos, por isso 

passamos a nominá-los colaboradores. A opção por um viés colaborativo permitiu 

que pesquisadores e colaboradores guiassem juntos as experiências de leitura. Foi 

possível colaborar e intervir durante o processo da pesquisa, conforme sugere Engel 

(2000, p. 182), sendo assim, a intervenção e construção da prática entre os 

participantes e pesquisadores, permitiu que as experiências e intervenções 

acontecessem durante a própria pesquisa ao invés de surgirem “apenas como 

possível recomendação na etapa final do projeto”.  

Um viés autoreflexivo foi importante para perceber as estratégias utilizadas 

pelos colaboradores. Uma vez que a todo momento as atividades realizadas eram 

retomadas e apresentadas como feedback, testando se havia a significação do 

signo, na forma da palavra escrita. Conforme Engel (2000, p. 184) explicita: 

 

[...] as modificações introduzidas na prática são constantemente avaliadas 
no decorrer do processo de intervenção e o feedback obtido do 
monitoramento da prática é traduzido em modificações, mudanças de 
direção e redefinições, conforme necessário, trazendo benefícios para o 
próprio processo, isto é, para a prática, sem ter em vista, em primeira linha, 
o benefício de situações futuras. 

 

Para análise dos dados adotamos uma metodologia de pesquisa qualitativa, 

dessa forma buscamos descrever as estratégias utilizadas por esses estudantes. 

Buscando assegurar a construção conjunta e ativa da experiência, as sessões 

seguiram o paradigma do interacionismo vygoskyano (OLIVEIRA. 1993, p.49, 104). 

A intervenção por parte dos pesquisadores e a colaboração por parte dos 

estudantes permitiu surgir uma construção influenciada e significada pelos saberes 

de ouvintes e surdos, em equidade. Foi possível resgatar e privilegiar o 

conhecimento dos colaboradores, quanto Às estratégias de leitura utilizadas por 

cada um e, sobretudo, os valores correspondentes e generalizado pelo léxico 

escolhido. 
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6.3.1 A entrevista 

 

Com base em Minayo (2004, p. 59) o objetivo dessa fase é compor um 

material rico e condensado para análise e direcionamento das etapas seguintes do 

processo investigativo. De acordo com a autora, um olhar cuidadoso sobre as 

experiências vividas pelo colaborador ou sobre determinado fato da sua vida fornece 

um material rico para análise visto que nele podemos encontrar reflexos da 

dimensão coletiva a partir da visão individual. 

As entrevistas foram semi-estruturada e aconteceram de forma espontânea, 

para que nenhuma formalidade, tipo preenchimento de algum roteiro ou mesmo 

filmagem, pudesse interferir no desprendimento emocional dos colaboradores. 

Houve dois momentos de entrevista: o primeiro aconteceu durante o projeto 

piloto, em que estavam presentes os quatro colaboradores. O segundo momento 

deu-se no início das oficinas propriamente ditas, após a confirmação de participação 

de dois dessescolaboradores. 

Como já referenciado anteriormente, A pergunta crucial da primeira entrevista, 

cujo objetivo foi nortear os próximos passos da investigação, foi "Como você faz 

para compreender o texto escrito em língua portuguesa”. O segundo momento, de 

forma geral, os colaboradores foram solicitados a relatar sobre sua experiência com 

a língua portuguesa em práticas cotidianas: no contexto escolar, em redes sociais, 

em situações de trabalho entre outras que têm relevância social e de questões 

pessoais ligadas ao estereótipo da surdez. Na primeira sessão revelaram suas 

experiências e percursos escolares, falaram da importância do intérprete para que o 

surdo possa compreender o texto escrito em língua portuguesa e do uso de 

estratégias desenvolvidas em grupo, na sala de aula ou individualmente, para o 

resgate de sentido das palavras. No primeiro momento ficou evidenciado que a 

estratégia básica é a consulta ao dicionário de LIBRAS. Já na sessão seguinte de 

entrevista os dois colaboradores falaram da dificuldade de compreender o texto 

escrito de forma estanque, fora de contextualização e sem a interpretação para a 

língua de sinaisna ausência do interprete de Libras.  

Nas sessões seguintes, apresentamos dados sobre os colaboradores, 

sujeitos da pesquisa, sobre alguns procedimentos metodológicos e acerca de outros 

elementos envolvidos no desenvolvimento das oficinas. 
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6.3.2 A transcrição dos dados 

 

Diante do objetivo de perceber a significação e ressignificação dos signos 

linguísticos da língua portuguesa, pelos colaboradores surdos, a interação nas 

oficinas e demais encontros aconteceu na LIBRAS. Sempre ao fim dos encontros a 

transcriçãodos dados era realizada pela pesquisadora. 

 

6.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa são dois estudantes surdos, um do sexo masculino e 

um do feminino. Um deles, o do sexo masculino, com idade de 22 e o outro, o do 

sexo feminino, com 18 anos. À época, ambos alunos regularmente matriculados no 

Colégio Estadual Abdias Menezes, no 2º ano do Ensino Médio. Ambos participaram 

da oficina preliminar que norteou as atividades que descrevemos a seguir. Os outros 

dois sujeitos não puderam participardas oficinas, devido a incompatibilidade de 

horário com outras atividades pessoais. Além disso, ambos colaboradores firmaram 

com a UESB, através de um convênio com a FAPESB, um contrato, na qualidade de 

bolsistas juniores. 

Os sujeitos estavam, então, matriculados em turmas diferentes e 

apresentavam diferentes percursos escolares. De certo modo, esse aspecto 

favoreceu o desenvolvimento dos trabalhos. A despeito de estarem matriculados em 

turmas e séries diferentes, os colaboradores têm em comum o fato de serem surdos 

e sentirem a necessidade de domínio do léxico como um dos requisitos para o 

aprendizado do português escrito. Durante o percurso escolar, ambos concluíram o 

curso Fundamental em escolas regulares. Contudo esses estudantes têm histórico 

de repetências. 

De uma maneira geral, tiveram contato com a língua de sinais e com outros 

sujeitos surdos após os 07 anos de idade. Geralmente, esse contato aconteceu 

numa escola especial, onde há o uso da língua de sinais na comunicação e 

instrução dos alunos surdos. 

Convivem em outros ambientes não escolares em eventos que contemplam a 

temática da surdez, em casas de familiares, em atividades sociais, esportistas e 

compartilham informações em redes sociais. Essa dinâmica de vida permite que 

reverberem suas identidades, enquanto cidadãos e enquanto surdos. 
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Colaborador A – Com 22 anosde idade,matriculado no 2º ano do ensino 

médio, numa classe mista de estudantes surdos e ouvintes.  

Nasceu em Vitória da conquista. Mora com o pai, A madrasta e uma irmã 

adotiva. É órfão de mãe. O diagnóstico de surdez foi tardio (após o segundo ano de 

vida). Frequentou a escola regular por pouco tempo, e tem poucas lembranças 

desse período. Com 9 anos foi matriculado numa escola especial para cursar o 

primário (equivalente ao atual fundamental I). Nessa experiência passou a ter 

convívio com outros indivíduos surdos. 

Sobre a vida escolar ele relatou: 

“Eu gostei da minha experiência escolar, o problema é que professores são 

ouvintes e sabem pouco ou truncada a língua de sinais isso é ruim para o surdo” 

Sobre a disciplina Língua Portuguesa ele apresentou o seguinte depoimento: 

"Não gosto, acho difícil e pesada! Prefiro a matemática. Sei que preciso 

aprender, pois vou cursar faculdade de Direito, então preciso aprender palavras e ter 

a colaboração do interprete, entretanto prefiro a comunicação em Libras" 

Colaborador B –com20 anosde idade, a exemplo do primeiro, também 

matriculada no 2º ano do ensino médio, emuma classe mista de estudantes surdos e 

ouvintes.  

Nasceu em uma cidade vizinha, mas mudou-se parao município de vitória da 

conquista ainda bebê. Mora com os pais e um irmão. O diagnóstico da surdez 

também foi tardio, por volta do segundo ano de vida. Depois desse período a família 

optou em estimular a oralização, submetendo-a à terapia de fala. Passou a 

frequentar a escola regular com 5 anos, em turma de ouvintes. Geralmente era a 

única estudante surda da classe. Sendo assim, estudou em escola regular até a 7ª 

série do ensino fundamental. Relata que tinha dificuldade em assimilar o 

conhecimento, pois os professores e colegas oralizavam. Nas dificuldades para 

realizar as provas, os professores a ajudavam indicando as respostas. 

Sobre a experiência escolar ela ressalta: 

“Durante as aulas era muito difícil não entendia nada, não havia 

comunicação” 

"Eu só entendia e gostava de educação física"  

"Não participava das festas e passeios escolares" 

"O relacionamento com os colegas era ruim, pois não havia comunicação e eu 

era única surda” 
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Com 15 anos de idade foi matriculada no Colégio Estadual Abdias Menezes, 

na turma de 8º série do ensino fundamental, numa classe mista de estudantes 

surdos e ouvintes. Foi quando passou a conviver com outros indivíduos surdos. 

Nessa nova experiência contou com a presença de uma intérprete de Libras na sala, 

mas ela não tinha domínio sobre a língua de sinais. 

Ela relata:  

"Quando encontrei surdos pela primeira vez para conviver foi maravilhoso” 

“Tive dificuldade em comunicar em língua de sinais, mas por volta de dois meses eu 

já havia aprendido e gostava de me comunicar" "Hoje me comunico em Libras e me 

identifico com a comunidade surda. Tenho amigos surdos e meu namorado é surdo." 

Sobre a experiência com a Língua Portuguesa ela descreve a dificuldade em 

perceber a língua através da oralidade: 

“Sei muitas palavras a fonoaudióloga me ensinava muitas palavras era mais 

ou menos fácil. Português é importante para pessoa surda, mas é pesado aprender, 

não ouvimos para saber como escreve” 

“A terapia de fala chato e cansativo a Libras é leve e fácil.” 

“Eu quero continuar estudando fazer faculdade de Educação Física e 

trabalhar no futuro”  

Depois de termos cumprido os protocolos necessários para o início dos 

trabalhos, como o preenchimento e assinatura do termo de livre consentimento, 

conforme a Resolução nº 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde que 

preconiza a preservação da dignidade e segurança dos sujeitos envolvidos em 

trabalhos dessa natureza e afins, agendamos uma entrevista individual com cada 

um deles. 

 

6.5 O COLÉGIO ESTADUAL ABDIAS MENEZES – ESTABELECIMENTO EM QUE ESTUDAM OS 

COLABORADORES 

 

Consideramos importante tecer breves considerações sobre o colégio em que 

estudam os colaboradores da pesquisa, tendo em mente que essas informações 

poderão ser úteis para melhor situar quem tome conhecimento deste trabalho. 

O colégio em questão fica localizado na cidade de Vitoria da Conquista, 

Bahia. Destaca-se na comunidade escolar pela quantidade de alunos surdos que 

abriga, por força das leis da educação inclusiva, Lei nº 10.436 de 2002 que dispõe 
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sobre a Língua Brasileira de Sinais, do Decreto nº 5.626 de 2005 que regulamenta 

esse dispositivo legal e da Lei nº 12.319 de 2010 que regulamenta a profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais. 

Em função dessa realidade, o colégio passou a receber matrículas de 

estudantes surdos nas turmas de ensino fundamental e médio, a partir do ano 2006. 

Por concentrar muitos alunos surdos, logo o estabelecimento passou a ser um local 

de referência para essa comunidade, de Vitória da Conquista. 

 

6.6 O LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS 

 

As oficinas foram desenvolvidas naUESB, Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia. A UESB é uma instituição de ensino superior, multicampi. 

Possui uma unidade, localizada na cidade de Itapetinga, uma em Jequié e sua sede 

na cidade de Vitória da Conquista. 

Essa unidadesede, na qual foram realizados os trabalhos desta pesquisa-

açao, está localizada na Estrada do Bem Querer, KM 4. O campus está localizado 

numa área bastante ampla. Conta com estruturas, como o Teatro Glauber Rocha, 

com capacidade para aproximadamente 400 espectadores; com a Biblioteca Antônio 

de Moura Pereira, que dispõe de mais de 80 mil livros e 15 mil periódicos; e a 

Estação Meteorológica,76 salas de aula,além de mais de 80 laboratórios. Nesse 

complexo funcionam cursos de graduação e pós graduação de diversas áreas. 

As reuniões se desenvolveram na sala 9 do módulo I, uma das salas em que 

funciona o Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens 

(PPGCEL). Sediado no Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, 

programa esse a que está vinculado o trabalho em evidência. 

Durante as sessões, utilizamos uma mesa redonda, tendo em vista que tal 

disposição propicia a comunicação visual espacial. Nós e os colaboradores nos 

sentávamos em lugares escolhidos livremente. 

 

6.7 OS RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Os equipamentos utilizados foram projetor, notebook, textos impressos, textos 

de revistas, caneta, lápis, papel, quadro branco e pincéis. 
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6.8 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta seção, serão descritos e analisados os procedimentos metodológicos 

adotados para a realização das oficinas. 

O processo de pesquisa referente a este trabalho consistiu na realização de 

08 encontros, distribuídos da seguinte forma 01 de explanação geral do projeto; 01 

referente a uma entrevista individual; 01 referente à reunião inicial, na qual foram 

ajustados detalhes sobre o desenvolvimento dos trabalhos e esclarecidas dúvidas; e 

05encontros, referentes ao desenvolvimento da pesquisa propriamente dita, 

processo a que também chamaremos de oficinas e de reuniões. Essas oficinas, 

conforme indicado anteriormente, foram realizadas em uma sala de aulas da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), unidade de Vitória da 

Conquista. As oficinas foram transcritas pela pesquisadora sempre depois de cada 

sessão.  

Apesar do número pequeno de oficinas, a experiência de perceber os 

artifícios de leitura desenvolvidos pelos sujeitos surdo mostrou que, adespeito de a 

realidade escolar estereotipar que esses estudantes são “não alfabetizados”, eles 

desenvolvem estratégias eficazes para chegar a compreensão da leitura. O que nos 

leva a reafirmar a necessidade de se desenvolverem mais pesquisas em busca de 

metodologias especificas de ensino de português como segunda língua 

contemplando a modalidade visual espacial.  

O grupo formou-se com a colaboração e participação de dois estudantes 

surdos além da pesquisadora e do orientador deste trabalho. No primeiro encontro 

foi ratificada a necessidade de frequência com assiduidade e pontualidade às 

reuniões, aspecto que já tinham sido abordados nos contatos preliminares, assim 

como na entrevista. 

Em seguida, combinamos os passos metodológicos do estudo de caso, que 

aconteceu de forma colaborativa e autoreflexiva. Nessa fase, as indicações e 

sugestões dos colaboradores foram decisivas, pois, neste trabalho o papel deles, na 

condição de representantes e militantes da comunidade surda, é de co-construtores 

e ajustadores do processo, ao invés de meros objetos ou simples beneficiários. 

Combinamos que, na qualidade de condutora dos trabalhos, selecionaríamos 

pequenos textos a serem explorados nas oficinas. Esses textos foram selecionados 

levando-se em conta sua ligação temática com um dos aparatos da comunidade dos 
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surdos. O primeiro texto fala sobre uma antiga comunidade composta de surdos e 

ouvintes em que a comunicação e significação perpassava a língua de sinais local. 

Trata-se da ilha intitulada Martha‟s Vineyard. O texto pode ser visto no ANEXO A. O 

segundo texto com pequenas variações, as oficinas se desenvolveram dentro do 

seguinte roteiro: 

 Primeiramente, a partir da língua de sinais brasileira, era apresentado o texto 

selecionado para cada oficina. Nessa apresentação o conteúdo do texto era 

debatido. Por se tratarem de textos ligados ao aparato cultural do surdo, 

normalmente, os colaboradores já tinham tido algum contato com os mesmos. 

Em seguida, era desenvolvido um debate sobre a temática em questão. 

 No segundo momento, os colaboradores indicavam as palavras que mais lhe 

chamavam a atenção por qualquer motivo. Predominantemente, eles 

indicavam as que já tinham conhecimento prévio.  

 Nessa terceira fase, era solicitado a cada um que representasse, através de 

desenho, aquilo que a imagem gráfica lhe sugeria como significado. 

 No quarto momento, solicitávamos que cada colaborador explicasse o porquê 

de ter escolhido a representação. 

 A quinta etapa consistiu na exploração de um novo signo, geralmente por 

solicitação dos próprios colaboradores. Com isso, a primeira fase era 

retomada. 

 

6.8.1 Oficina 1 

 

Na primeira apresentação, interagindo através da Língua Brasileira de Sinais, 

fizemos a contextualização do gênero informativo: “reportagem de revista”. Esse 

material foi retirado da revista eletrônica M de Mulher, da editora Abril, 

disponibilizado em 25/06/2012, no site da editora. Na entrevista a modelo surda 

Vanessa Vidal relata sua história de vida, angústias e conquistas até se tornar Miss 

Ceará em 2009.  

A temática contemplou os sujeitos envolvidos, de forma que o texto não se 

apresentava como material tão estranho e alheio ao seu universo e à sua cultura. A 

explanação e o conhecimento da temática serviram como pista das informações que 



50 

 

eles encontrariam. A entrevistada, Vanessa Vidal, é um ícone da comunidade surda, 

muito conhecida pelos colaboradores. 

Em um momento inicial, é importante que o texto explorado apresente essas 

características, para que os estudantes colaboradores possam ir aos poucos se 

familiarizando com o material escrito em língua portuguesa. Acreditamos que, depois 

de ter trabalhado um bom número de textos ligados ao seu universo e com 

elementos com os quais os envolvidos estejam familiarizados possa contribuir para 

que, mais tarde, eles possam explorar textos outros, de cunho acadêmico científico, 

por exemplo. 

Como previsto na metodologia, foram dados os passos a seguir descritos, 

para a exploração do texto: 

No primeiro momento, correspondente à etapa 1 do nosso roteiro, foi 

apresentado recorte correspondente ao título e chamada da reportagem. Nessa 

apresentação, o conteúdo do texto foi posto em debate. Como previsto, por se tratar 

de um texto ligado ao aparato cultural do surdo, os colaboradores não tiveram 

dificuldade para identificar dados trazidos pelo escrito. Assim, o debate foi realizado 

a contento. 

Inicialmente, foi detalhado o título e o primeiro parágrafo do texto, destacado 

a seguir. 

 

Quadro 4– Recorte do texto da primeira oficina 

Sou Miss surda, com orgulho! 
 

A deficiência auditiva não foi obstáculo para que a estudante Vanessa Lima 
Vidal, conquistasse seu sonho: participar de um concurso de beleza. 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Na etapa 2, foram levantadas as palavras sinalizadas pelos colaboradores, 

que foram: “deficiência”, “auditiva” [deficiência auditiva], “obstáculo”, “participar” e 

“concurso”. 

As palavras foram trabalhadas na ordem em que aparecem no texto. Assim 

sendo, deficiência foi o primeiro item a ser explorado. 

No momento correspondente à etapa 3, debatemos a respeito dos conceitos e 

acepções que o significante “deficiência” pode assumir, tanto no universo concreto, 

quanto no abstrato. 
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No momento posterior, etapa 4 a partir de elementos concretos, cada um dos 

dois colaboradores representou com desenho o que tinham compreendido como 

sendo deficiência, ou seja, cada um representou o conceito, a imagem mental que 

tinha formado para o significante “deficiência”. 

O colaborador “A” representou uma figura humana sem uma das pernas. O 

colaborador “B” desenhou um prato com uma pequena quantidade de alimento. 

Na quinta etapa, a explicação do porquê adotou ou assumiu tal imagem 

mental para o conceito, O colaborador “A” informou que uma pessoa sem uma das 

pernas pode ser considerada deficiente. O colaborador “B” indicou que um prato 

com uma pequena quantidade de alimento será deficiente para satisfazer as 

necessidades nutricionais de uma pessoa. 

Podemos considerar que tais explicações revelam que os colaboradores bem 

estabeleceram a relação significante-significado com o signo “deficiência”. Utilizando 

o arcabouço lexical da língua de sinais, expressaram, ou melhor, acomodaram ao 

significado mental, constituído e legitimado pela cultura e língua, acrescentando a 

grafia da palavra em questão. 

Na sequência do debate, exploramos a expressão “deficiência auditiva”. Os 

colaboradores já tinham noção do que vem a ser “deficiência auditiva” e “surdez”. 

Levantaram, ainda, o termo “deficiência cego”. A princípio, eles o apresentaram 

como sinônimos de cegueira. Grafamos no quadro, conforme aFigura 3, algumas 

opções de deficiência. Assim eles compreenderam também a diferença entre 

“cegueira” e “deficiência visual”. 
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Figura 3– Esquema feito na lousa para mostrar possibilidades de restrição de 

significados para o léxico <deficiência>. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Para enriquecer essa relação, foram esclarecidos que alguns sentidos 

poderiam ser modificados a depender do item lexical vizinho, como ocorre com a 

expressão “deficiência auditiva”. Esse fato serviu para consolidar a experiência deles 

com a relação significado-significante com a palavra “deficiência”. Diante desse 

esclarecimento, o colaborador “B” desenhou o ícone internacional que representa o 

conceito de deficiência auditiva (pode ser visualizado no ANEXOA). Posteriormente, 

explicou que o conceito de surdez era diferente do conceito de „deficiência auditiva‟, 

pois o primeiro se reconhece pela cultura e significações a partir do aparato visual, 

enquanto o segundo diz respeito a pessoas ouvintes que tem „problema‟ de audição, 

por isso procuram corrigir a perda auditiva. 

Essa compreensão mais uma vez asseverou que esses sujeitos desenvolvem 

a leitura de mundo de forma extremamente eficiente, permitindo que mentalmente 

abstraiam conceitos e significações. O discurso na língua de sinais apresentava o 

significado, moldado no cognitivo, ou como pode preferir diante de um viés 

saussuriano, no lugar da massa amorfa, mas muitas vezes carecendo de um signo 

legitimado socialmente. Ao trabalharmos conceitos e significações, essa troca pode 
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ser mediada, ao invés de imposta. O processo de aquisição do léxico, não foi 

passivo, os sujeitos muniam-se da significação pessoal de cada um.  

Passamos, então, à exploração do segundo léxico destacado, o significante 

“obstáculo”. 

Por se tratar de uma palavra que faz parte do universo de experiências 

vividas pelos colaboradores, eles já tinham em mente o significado da palavra. 

Assim, logo discorreram sobre barreiras físicas, impedimentos, dificuldades e 

percalços a serem vencidos de uma forma geral. 

O colaborador “A” argumentou que a prova de vestibular seria um exemplo 

para a acepção da palavra. Pedimos que explicasse o porquê. Então ele completou 

que o fato das provas de vestibular serem redigidas em língua portuguesa, tornava-

se um obstáculo para os surdos. Diante da exposição o colaborador “B” ressaltou 

que mesmo acontece com ENEM e em provas de concurso, uma vez que os 

estudantes surdos não são preparados para leitura da língua portuguesa. 

Por já possuírem alguma experiência em torno da palavra “obstáculo”, as 

cinco etapas de trabalho com essa palavra foram cumpridas de forma rápida e 

assistemática. Passamos, então, para a terceira palavra, o termo “participar”. 

O debate sobre a palavra “participar” girou em torno do fato de “fazer parte 

de”, “estar dentro de um grupo específico de pessoas”. Foi também feita uma 

analogia de significado entre esse significado e o correspondente à palavra 

“conviver”, passando pela acepção de estar incluído em um evento qualquer ou em 

uma aula. Essas acepções foram expressas ora através de desenhos, ora através 

de sinais específicos da LIBRAS. 

Também nesse caso, ficou claro que uma palavra pode ser modificada pela 

sua relação com outras que lhe antecedem ou sucedam. Então ilustrou-se na lousa, 

em português escrito, algumas possibilidades de associação da palavra participar, 

regida pela preposição de, como: “participar de festa”, “participar de discussão”, 

“participar de trabalhos” etc.. 
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Figura 4 – Esquema feito na lousa para mostrar possibilidades de restrição de 

significados para o léxico <participar de> 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

O seguinte item lexical a ser explorado foi o termo “concurso”. Aproveitando a 

experiência vivida na sessão e o calor do debate, sugerimos analisar esse termo 

juntamente com o seguinte, a palavra “beleza”. Essa proposta foi feita em virtude de 

já estarmos trabalhando com locuções. 

Aproveitamos elementos do debate sobre a palavra “obstáculo”, quando eles 

apontaram o vestibular e o português escrito no ENEM, como obstáculos, para 

sugerirmos a noção de concurso. Assim, o colaborador “A” desenhou uma disputa 

de atletismo e o colaborador “B” traçou uma disputa de automobilismo, como 

representação mental do significante “concurso”. 

Os colaboradores já conheciam a acepção que pode corresponder ao termo 

beleza. Assim, sem dificuldade, puderam atribuir valor semântico a esse item lexical 

e, também, com muita facilidade associaram as expressões “concurso” e “beleza” 

em cadeia, formando a locução “concurso [de] beleza”. Na oportunidade, também foi 
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levantado o conceito oposto ao de “beleza”: “feiúra”. Essa oposição foi discutida 

naturalmente. 

O “B” explicou que em LIBRAS havia um único sinal para expressar „Miss‟, e 

esse seria representado pelo desfile na passarela. A partir dessa observação 

pudemos falar da riqueza das duas línguas, a diversidade do léxico em contextos e 

sobre tudo a sintaxe. Então, ambos concluíram que não era suficiente buscar na 

língua de sinais „palavras‟ equivalentes em língua portuguesa, conforme teriam 

indicado na entrevista quando defenderam o uso do dicionário. Ficou evidente que 

para a compreensão da leitura precisariam mais do que de palavras, precisavam 

compreender o significado atribuído a eles nos contextos ou gêneros discursivos.  

Seguindo o roteiro, debatemos sobre a possibilidade de outras locuções 

surgirem quando associadas a um novo item lexical, como “concurso de beleza de 

carro”, “concurso de beleza de casal”, “concurso de beleza de cachorro”, entre 

outros. 

Abaixo o registro de cada colaborador para a acepção de beleza e feiura. 

 

Figura 5– Registro gráfico feito pelos colaboradores para a palavra <feiura> 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

AFigura 6, seguindo da esquerda para a direita, corresponde À ilustração 

feita pelo colaborador “A” e do colaborador “B”, respectivamente. Perguntamos o 

que as imagens representavam, então o colaborador “A” desenhou um surdo 

imaginando a figura da miss surda Vanessa Vidal num palco. Nesse caso, a beleza 

da miss era considerada e reconhecida por todos, ou seja seria um exemplo ou 
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arquétipo de beleza. Já o colaborador “B” explicou que lembrou-se das propagandas 

de produtos de beleza em que aparecem lindas mulheres. 

 

Figura 6– Registro gráfico feito pelos colaboradores para a palavra <beleza> 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Podemos observar que, a despeito daquilo que ocorre com os ouvintes, as 

duas representações mentais de “beleza” estão associadas a um padrão, ligado ao 

senso comum, ou seja, o que se revela como uma marca cultural universal encontra 

lugar também na cultura surda. Entretanto, nesse trabalho não temos o objetivo de 

analisar as acepções e percepções de cada registro. O registro surge como um 

recurso para que ativar a discursividade em torno do léxico da língua portuguesa e 

da significação. 

Para o léxico significante, feiura, o colaborador “A” desenhou um automóvel 

equipado com alto falantes. Observemos que, embora se trate da representação de 

um carro equipado, lembrando modelos caros e modernos de automóveis, o 

colaborador o apresentou como sua noção de “feiura”. Podemos arriscar o palpite de 

que tal atitude se deva ao fato de esse aparato não dizer respeito ao universo do 

povo surdo. O hábito de ouvir música em automóveis, embora seja uma 

manifestação de status da cultura jovem contemporânea, não se refere à realidade 

do surdo. Para o significante “feiura”, o colaborador “B” grafou a figura de uma 

pessoa que pode ser considerada feia, se levarmos em consideração o padrão de 

beleza do senso comum. Para o significante “feiura”, o colaborador “B” grafou a 

figura de uma pessoa que pode ser considerada feia, se levarmos em consideração 

o padrão de beleza do senso comum. 
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Com esse registro da imagem mental sobre os significantes “beleza” e 

“feiura”, ficou claro para os colaboradores que eles podem surgir após algum outro 

significante, dando a ideia de “beleza, belo, bonito” ou de “feiura, feio”. 

Ao termino das etapas do roteiro de trabalho os colaboradores apresentaram 

suas opiniões enquanto ao modo que a oficina havia sido aplicada. E elogiaram a 

forma de apresentar em esquemas as possibilidades de restrição de significado. 

Eles copiaram os esquemas em seus cadernos. Enquanto a questão do registro, 

eles opinaram afirmando que a etapa se torna engraçada pelos resultados dos 

desenhos, pois são mostrados para o grupo, mas por outro lado, informaram que o 

tempo de pensar na palavra e buscar um significado mental e individual, fez com 

que percebem o item lexical de uma forma especial. 

 

6.8.2 Oficina 2 

 

Antes de iniciarmos os trabalhos concernentes à segunda oficina fizemos uma 

breve revisão sobre o conteúdo trabalhado na semana anterior. 

Começamos solicitando que buscassem na memória alguns SIGNOS que 

lembravam da oficina anterior. Essa etapa é necessária para observarmos se itens 

estudantes retêm os significados em língua portuguesa. Ambos lembraram 

dositens“beleza” e “feiura”, discutidosna oficina anterior. Também resgatam o 

significante “participar”. Nessa retomada o item foi explorado através de situações 

diversas. Buscamos um variado conjunto de possibilidades de acepções e de 

formação de locuções. Participar de concurso é a expressão que aparece no texto 

explorado. Como nossa intenção foi a de demonstrar como a palavra pode ser 

modificada semanticamente, a partir de uma combinação com outros elementos, 

exploramos e reexploramos exemplos como “participar de festa”, “participar da aula”, 

“participar de corrida de carro”, etc. 

Ao longo das discussões, diferentes sinais passavam a compor as orações 

em Libras, revelando que os colaboradores haviam não somente internalizado a 

relação significante-significado do signo em questão, mas também sua possibilidade 

de adjunção a outros para formar locuções. Em alguns exemplos, as elaborações 

em língua de sinais até suprimiam o sinal “participar”, com a acepção de fazer. Esse 

indício revela que o entendimento através da língua portuguesa surgia como uma 

teia significada pela língua e pela cognição dos colaboradores. 
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É importante assinalar que o uso da preposição “de” e artigo foi explicitado, 

de forma rápida e que os colaboradores já tinham algum conhecimento da existência 

e da função desses elementos. 

Ao tocar nesse ponto, o colaborador “B” comentou sobre construções de 

palavras com o uso do elemento “de”, a exemplo de “caldo de feijão” e “caldo de 

verduras”. 

O colaborador “A” chamou a atenção para a variação observada no elemento 

que às vezes se apresenta como “de”, outras como “da”, outras ainda como “do”. 

Explicamos-lhe, então sobre a flexão exigida em língua portuguesa para que haja 

concordância entre o primeiro e o segundo elemento ligado pela preposição, que ora 

se apresenta íntegra, e ora se associa com o artigo masculino ou feminino. 

Depois dessa revisão, passamos aos trabalhos da segunda oficina 

propriamente dito. Exploramos, então o seguinte trecho do texto, assinalado no 

Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Recorte do texto da segunda oficina 

O grande dia finalmente chegou e me vi perto de realizar um grande sonho: 

participar do Concurso Miss Brasil. O momento pedia que eu esquecesse as 

dificuldades e revelasse o melhor de mim. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

O roteiro foi retomado. 

Primeira etapa, visualização do texto. Depois de um breve contato visual com 

o texto, particularmente com o trecho destacado, passamos para a segunda etapa. 

Nessa etapa, os colaboradores indicaram as palavras que mais lhes 

chamaram a atenção. Curioso o fato de, antes de selecionar as palavras, os dois 

colaboradores terem trocado ideia entre si sobre possíveis acepções desse ou 

daquele termo presentes no excerto do texto. 

A partir dessa experiência, pudemos perceber que, mesmo quem não 

conhecesse exatamente a significação de algumas das palavras de um texto, mas 

tem noção do seu gênero, do seu conteúdo e do seu enfoque tem alguma 

possibilidade de identificar o significado de algumas expressões ali presentes, em 

função do contexto. 

Por outro lado, a troca de experiências realizada entre os pares muito pode 

colaborar para a compreensão do significado de itens lexicais. Essa troca de 
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informações, de certo, possibilita também a ampliação do número de itens lexicais 

conhecido por cada indivíduo do grupo, ou seja, esse intercâmbio de certo favorece 

a ampliação do repertório vocabular dos colaboradores. 

Do trecho em evidência nessa segunda oficina, as palavras selecionadas 

pelos colaboradores foram: “realizar, momento, dificuldades e revelasse”. 

Demos início ao debate, atividade que corresponde à terceira etapa do roteiro 

predeterminado. 

Obedecendo a sequência linear em que os significantes foram apresentados, 

iniciamos pelo termo realizar. Exploramos, primeiramente, a acepção com que a 

palavra está empregada no texto: “O grande dia finalmente chegou e me vi perto de 

realizar um grande sonho...”. Em língua de sinais comentamos que todos nós 

formulamos nossos desejos a que também chamamos de sonho. 

Nesse momento a conversa derivou para a significação do que seria “sonho”. 

Falamos sobre suas duas acepções mais imediatas: (i) a das imagens que vemos 

durante o sono e (ii) a dos desejos que formulamos e planejamos ou não num futuro. 

Assim, cada um dos colaboradores falou de um grande desejo seu. Aproveitando a 

oportunidade, para promover uma consolidação da compreensão dos dois 

significados do significante “sonho”, solicitamos que cada um narrasse um sonho 

que houvesse tido em uma das noites de sono. Depois disso, voltamos para o eixo 

central do debate. 

Esse breve comentário sobre a palavra “sonho” favoreceu a compreensão do 

sentido do significante “realizar”. O colaborador “A” destacou que “os dois sonhos 

estão no mundo da imaginação”, ou seja, as duas acepções de sonho, referem-se 

ao universo do pensamento. Sugerimos, então, que “realizar” é quando o 

pensamento “acontece de verdade”. 

Na quarta fase a que diz respeito à representação da imagem mental do 

significante, por parte dos colaboradores, o colaborador “A” elaborou um desenho 

com dois quadrinhos. No primeiro aparece a representação de um rosto feminino, 

com os olhos abertos e um balão, indicativo de pensamento, com um troféu. No 

segundo quadrinho aparece a representação de uma figura humana feminina com o 

troféu na mão. O colaborador “B” informou que havia entendido o significado de 

realizar, mas estava com dificuldade para criar o desenho, pois o que estava 

imaginando era muito complexo para ser desenhado assim, tão rapidamente. 
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Figura 7– Registro gráfico feito pelo colaborador “A” para a palavra <sonho> 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Na quarta etapa, o colaborador “A” informou que o primeiro quadrinho refere-

se à miss sonhando, “de pensando”, “de imaginando”, “de desejando” o troféu e, no 

segundo quadrinho, ela está realizando esse sonho. “Ela conseguiu o sonho”. 

Essa explicação indica que os colaboradores, de fato, internalizaram o 

significado, referente ao significante “realizar”. O colaborador “B” informou que, 

mesmo não tendo feito o desenho, “compreendeu bem o significado da imagem 

realizar”. 

Assim, passamos ao debate sobre o significante “momento”. 

Tomamos o desenho anterior, em que estão representados os momentos do 

sonho com a taça e da realização desse sonho. Explicamos que cada quadrinho 

daquele representa um momento. 

O colaborador “A” revelou que entendeu que “momento” refere-se a “hora”: 

“hora acordar”, “hora almoçar”, “hora dormir”. Confirmamos essa conclusão e 

acrescentamos que também se refere à hora de sonhar (imaginar), hora [de 

enfrentar o] obstáculo2. O colaborador “B” arrematou: “momento [de] prova”, 

“momento 5ª série”. O que pode ser visualidadeFigura 8: 

 

                                            
2
Note-se que obstáculo é um termo que já faz parte do repertório de significantes conhecidos deles. 
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Figura 8– Registro gráfico feito pelos colaboradores para palavra <momento> 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Na quarta etapa, referente à representação do significado por desenho, os 

colaboradores, em parceria, representaram uma série de momentos da vida. Na 

quinta etapa, foi explicado pelos dois que esses quadrinhos se referem a diversos 

momentos da vida. 

Mais uma vez, com base na manifestação dos colaboradores, podemos 

afirmar que ficou estabelecida a relação significante-significado, no que diz respeito 

à palavra ou imagem trabalhada, nesse caso, o significante “momento”.  

O significante dificuldade foi apresentado incialmente com a acepção de uma 

tarefa árdua, e logo o colaborador “B”, interceptou perguntando se poderíamos 

considerar as mesmas acepções atribuídas ao léxico obstáculo.  

Para o problematizar o léxico „revelasse‟, precisamos explicar de forma 

sucinta que o verbo obedecia à conjugação do tempo pretérito imperfeito do modo 

subjuntivo, ou seja que o mesmo referia-se a um passado relatado pela modelo 

Vanessa Vidal. Então problematizamos revelar. Recebeu muitas acepções: (i) no 
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sentido revelar um segredo, uma confissão, (ii) como ação objetiva de revelar 

imagens ou fotografias, (iii) forma de alguém manifestar sua personalidade, nesse 

caso recebia a acepção critica. 

Embora o léxico grande não tenha sido destacado pelos colaboradores, os 

pesquisadores problematizaram o uso no texto. A modelo relatava que chegará o dia 

do desfile, assim no texto era assinalado: “o grande dia finalmente chegou [...]” Os 

dois surdos conheciam a palavra, e sabiam que a mesma representava dimensão, 

entretanto naquele contexto surgia com acepção de especial. A partir desse ponto 

usamos outros exemplos, como „Maria é uma grande pessoa” e “as mães têm 

grande coração”, remetendo a uma pessoa especial e pessoas de grande coração, 

respectivamente. 

Como o léxico realizar foi bastante problematizado pelos colaboradores, então 

resgatamos a segunda acepção: referente (ii) a desejos que formulamos e 

planejamos ou não num futuro. Sendo assim realizar sonho materializou-se no 

desejo ou meta de realizar concursos. Usamos esse ponto para solicitar novo 

registro gráfico, videFigura 9. 

Cada um deles ilustrou um sonho e, provavelmente, uma meta pessoal, 

considerando que os dois colaboradores informaram que pretendem continuar seus 

estudos e que cursarão graduação em nível superior. O colaborador “A” informou 

que optará por um curso de direito e o colaborador “B” por um curso de educação 

física. Reiteramos que nessa etapa versamos sobre diversas possibilidades de 

concurso, inclusive buscando perceber se os participantes resgatariam a 

significação conforme a oficina anterior em que exemplificamos: concurso de beleza 

de carro”, “concurso de beleza de casal”, “concurso de beleza de cachorro”, entre 

outros.  

Nessa etapa não escrevemos na lousa, a discusividade e interatividade foi 

livre e sendo assim, a escolha do registro do significante para „concurso de ...‟, ficou 

a critério dos mesmos. Entretanto percebemos pelos registros gráficos de cada que, 

o colaborador “A” significou com concurso público para delegado, mas também 

resgatou a temático da primeira oficina, ao ilustrar um concurso entre carrinhos de 

corrida. Esse fato indica que o tipo de oficina privilegiando o signo linguístico a partir 

da cultura e língua dos estudantes foi satisfatório. O colaborador “B”, ilustrou 

concurso público para professores. Ambos colaboradores fizeram uso para 
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descreverem e materializaram suas possíveis metas profissionais, ou seja, 

apropriaram do conteúdo. 

 

Figura 9–Registro gráfico feitos pelos colaboradores para a palavra <beleza> 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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6.8.3 Oficina 3 

 

Após uma breve revisão das imagens [palavras] trabalhadas nas duas 

oficinas anteriores, expediente que indicou terem os colaboradores realmente 

assimilado a relação significante-significado das imagens [palavras] trabalhadas, 

passamos ao debate acerca das imagens [palavras] vistas na oficina anterior: 

“dificuldades” e “revelar”. 

Iniciamos com o termo “dificuldades”. Nos reportamos à imagem [palavra] 

obstáculo, trabalhada na oficina “1”. Os colaboradores, facilmente lembraram da 

significação de “obstáculo”. 

Em estudos linguísticos mais aprofundados, poderemos chegar à conclusão 

de que não há palavras sinônimas pois, ainda que façam parte de um mesmo campo 

semântico, cada palavra guardará um nuance particular de significação. Em estudos 

lexicais preliminares, porém, como é o caso deste, podemos indicar algumas 

palavras como sinônimas ou com a significação aproximada, mais precisamente 

“parecida”, como o fizemos. Desse modo, os colaboradores guardaram a mesma 

imagem mental tanto para a imagem [palavra] “obstáculo” quanto para “dificuldade”. 

Passamos ao debate em torno da imagem [palavra] “revelar”. A imagem 

[palavra] está empregada no seguinte período: “O momento pedia que eu 

esquecesse as dificuldades e revelasse o melhor de mim. Iniciamos por explorar sua 

acepção nesse contexto. 

O colaborador “B” abriu o debate, indicando que achava que aquela imagem 

[palavra] estava significando mostrar. O colaborador “A” acrescentou que se tratava 

de um mostrar com exibição, não de um simples mostrar. Nós apenas confirmamos 

essas conclusões. Os colaboradores sugeriram que, em vez de demonstrar o que 

entenderam da acepção da palavra por desenho, que eles demonstrassem narrando 

algum fato em que se possa ver o termo empregado com o mesmo sentido com que 

aparece no texto. 

A sugestão foi acatada. Assim, o colaborador “A” narrou que em uma festa de 

aniversário, uma “mulher jovem”, estava com um vestido muito bonito. Então ela 

ficava passando de um lado para o outro, entrando e saindo, com o nariz empinado, 

só para se mostrar. 
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O colaborador “B” comentou que certo jogador de futebol, muitas vezes, 

perde muitas jogadas e até perde de fazer gols, porque se preocupa mais em driblar 

o adversário, em fazer jogadas bonitas, só para se mostrar. 

Podemos observar que, com essas narrativas, os colaboradores indicam que 

entenderam bem o significado da imagem [palavra] revelar, como sinônima de 

mostrar, expressão que aparece no texto com a forma “revelasse”. Esclarecemos 

que revelar pode ter outras acepções em outros contextos, como por exemplo: 

 um aluno que não vai bem em uma disciplina. Em um dado momento, 

ele começa a estudar e passa a ter um bom desempenho. Dizemos, então, que esse 

aluno se “revelou”. 

 quando confiamos um segredo a alguém e esse alguém passa esse 

segredo a diante. Dizemos que essa pessoa “revelou” nosso segredo. 

Deixamos claro que esses usos não esgotam as possibilidades de 

significação da palavra. Ela pode aparecer em muitos outros contextos, com o 

significado aproximado de mostrar. Com isso, os colaboradores disseram que o 

português não é tão difícil assim, pois uma ideia mental pode ser indicada por muitas 

palavras. 

Depois dessa revisão, passamos aos trabalhos da terceira oficina 

propriamente dito. Exploramos, então o seguinte trecho do texto, assinalado no 

Quadro 6. 

 

Quadro 6–Recorte do texto da terceira oficina 

Só quando fiz 13 anos pude aprender minha língua oficial – a dos sinais -, e 

tudo mudou para melhor.  

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

As palavras indicadas pelos colaboradores foram: pude, aprender e oficial. A 

respeito do léxico <pude>, logo elucidamos se tratar do verbo poder conjugado no 

tempo pretérito perfeito, no modo indicativo. Indicando que a modelo se refere um 

momento passado e concluído em sua vida.  

Depois dessa explicação o colaborador “B” reconheceu p léxico <poder>, 

então pedimos que ilustrasse, então explicou um fato que aconteceu: em certa 

ocasião havia esquecido um trabalho escolar em casa, e o mesmo precisa ser 

entregue ao professor, então pediu para conversar com o professor e pediu que 
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permitisse entregar na última aula, que seria tempo suficiente para sua mãe ir ao 

colégio entregar-lhe o trabalho. Apresentou acepção de autorizar. Já o colaborador 

“A” depois de perceber os argumentos do colega, questionou se poder poderia ter a 

mesma acepção de permissão. Usando o exemplo de poder olhar ao redor para 

encontrar alguém. Ambas as concepções estavam condizentes. De um modo geral 

exploramos poder como: influência, permissão, autorização e libertar.  

Embora não pudéssemos explorar as concepções, devido a limitação do 

tempo, também falamos de forma sucinta do poder como forma de dominação. A 

discussão inevitavelmente versou pela relação entre grupos culturais e minorias. De 

forma geral os colaboradores falaram sobre o poder dos pais sobre os filhos, assim 

como do poder que os mais fortes exercem sobre os mais fracos e por fim sobre as 

relações entre surdos e ouvintes, temática que foi trabalhada na oficina preliminar. 

Solicitamos o registro para o léxico poder, conforme aFigura 10. O 

colaborador “A” registrou poder com a acepção de permissão. Na ilustração, 

exemplifica uma mãe dando permissão ao filho para sair e jogar bola. Já o 

colaborador “B” registrou poder como forma sabedoria, sendo o livro a 

representação do conhecimento para alcançar a sabedoria. A acepção de sabedoria 

apresentada pelo colaborar é uma sabedoria técnica, prática, mas também tinha um 

viés filosófico, equivalente a sabedoria que se converte em melhoras na vida.  

 

Figura 10–Registro gráfico feito pelos colaboradores para a palavra <poder> 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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Para o léxico aprender, embora os colaboradores o tenham sinalizado como 

não conhecido, logo no começo da discussão eles identificaram e reconheceram. 

Entretanto, ao grafar o colaborador B grafou <prender>, omitindo o morfema <a>. 

Explicamos que era outro signo linguístico. Tratava-se de um verbo, indicador de 

ação, mas com significado totalmente diferente. Os colaboradores fizeram analogias 

na língua de sinais de signos que têm a mesma configuração de mão, mesmo 

movimento, porém ponto de articulação diferente, como em <aprender>, <laranja> e 

<ouvinte>. Para <aprender> a acepção explorada era equivalente a aprender como 

forma de desenvolvimento cognitivo, para torna-se competente para uma 

determinada habilidade. Descreveram como exemplos aprender a ler, aprender as 

especificidades de um esporte ou desenvolver as habilidades para dirigir um 

automóvel. Para o léxico <prender>, os colaboradores apresentaram diversos 

exemplos, a principal acepção foram o significado de (i) deter e (ii) aprisionar.  

Na etapa correspondente ao momento de registrar graficamente rapidamente 

os colaboradores fizeram o registro. Que pode ser visualizado na Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. 

 

Figura 11– Registro gráfico feito pelos colaboradores para a palavra <aprender>. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

O Colaborador “A” desenhou um carro de auto escola e defendeu que era o 

passo necessário para um aprendiz retirar sua carta de habilitação. E o colaborador 

“B” desenhou um indivíduo surdo sozinho, sem contato com outros indivíduos. 

Observamos que esse indivíduo tem as feições pessoas tristes e as mãos estão 

paralelas ocupando o hemisfério leste do corpo. Esse indivíduo observa um par de 
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indivíduos sinalizado e interagindo felizes. No momento oportuno defendeu que 

aprender a língua sinais é a condição necessária para o surdo se integrar e interagir 

na cultura surda. 

O último léxico <oficial> permitiu discussão bastante calorosa. Envolvendo a 

acepção de oficial como (i) legitimo, verdadeiro e acepção ligada ao (ii) característico 

de adjetivo ligado a tudo que refere-se a pessoas ou formalidades que representam 

o governo ou entidades honorificas.  

O colaborador “A” representou uma camisa de time de futebol e um relógio 

analógico de pulso, ambos artigos passiveis de serem falsificados e vendido no 

mercado informal. Já o colaborador “B” representou uma cédula de dinheiro oficial 

em contraposição a cédulas que podem ser falsificadas. 

Ambas representações denotam que os colaboradores atribuíram significados 

aos significados apresentados e retirados do texto. 

 

Figura 12– Registro gráfico pelos colaboradores para a palavra <oficial> 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

6.8.4 Avaliação das oficinas por parte dos colaboradores 

 

Solicitamos que os colaboradores, formulassem uma avaliação as oficinas, 

nesse caso, que considerassem a abordagem utilizada e a eficácia em relação à 

aquisição do léxico trabalhado. 
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O colaborador “A” ratificou que a abordagem realizada nas oficinas, 

considerando a língua de sinais como língua de significação para chegar à língua 

portuguesa escrita, revelou-se como uma forma muito intensa para que o surdo, com 

facilidade, realizar a associação entre a imagem escrita das palavras em português 

e sua significação, ou seja a metodologia empregada pode possibilitar ao surdo, aos 

poucos, ir fazendo associações entre as palavras grafadas em língua portuguesa e a 

uma imagem mental. Em outras palavras, o que precisávamos saber era se ele 

achava que a metodologia havia favorecido, que o mesmo estabelecesse as 

relações significante-significado. 

O colaborador “B” considerou a metodologia eficiente para „gravar‟ um grande 

léxico da língua portuguesa. Pode perceber a escrita a partir de seu entendimento, 

sobre tudo trocando e interagindo com outros surdos. Entretanto achou pequeno o 

número de experiências, sendo necessário um tempo maior, para mais encontros. 

O colaborador “A”, revelou-se encantado com a técnica. Afirmou que deseja 

que levemos esse trabalho em frente pois poderemos ajudar muitos estudantes 

surdos a ler os textos em português e assim entenderem mais as matérias 

escolares. “Devagar, nós vamos sabendo o que cada figura [palavra] significa. 

Vamos entendendo melhor o escrito”. 

O Colaborador “B”, de igual modo, afirmou que ficou envolvido com a 

metodologia, que, desse modo, os escritos em português forram se tornando fáceis 

de entender. Afirmou ainda que agora não acha mais que português é difícil. “Eu 

penso se treinar mais, mais tempo, mais palavras, vai ficar fácil ler textos sozinha”. 

 

6.8.5 Avaliação geral das oficinas 

 

Como forma de avaliação a retenção dos signos nos processos de leitura 

usamos duas estratégias (i) no encontro seguinte sempre fazíamos questionamentos 

que remetessem ao léxico sinalizado e ilustrado. Essa etapa era informal, e 

utilizamos para perceber se haviam retido os significados discutidos. E percebemos 

em todas as retomadas que os colaboradores utilizavam os conceitos trabalhados e 

(ii) em um segundo momento informávamos que iríamos avaliar se haviam retido o 

léxico trabalhado na oficina anterior. Nessa retomada eles podiam escrever num 

papel, ou fazer a datilogia e caso não conseguissem lembrar poderiam buscar na 

leitura do texto original projetada por equipamento por retroprojetor. Essa etapa 
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nominamos de feedbacks, pois além de buscarem objetivamente o léxico trabalhado 

eles também comentavam sobre a experiência na semana anterior. 

Nessa última oficina o texto foi projetado para que os colaboradores fizessem 

a leitura e explicassem o entendimento de cada recorte. Sendo essa uma forma de 

avaliação final, pois buscamos perceber (i) a leitura do texto após a 

instrumentalização lexical e, em momento posterior, (ii) a leitura e identificação dos 

registros gráficos realizados durante as três semanas anteriores. 

Na etapa (i) alternávamos para que cada colaborador iniciasse a sua leitura e 

versasse sobre seu entendimento. Concluímos que de forma satisfatória eles 

conseguiam realizar a leitura e expressavam entendimento dos textos. Essa etapa 

reafirmou a hipótese de que através da significação dos signos desconhecidos e da 

ressignificação dos signos já conhecidos os sujeitos se apropriariam mais 

eficazmente dos conceitos e, consequentemente, do léxico. A etapa (ii) de 

identificação dos registros gráficos foi uma etapa lúdica e também positiva. Os 

desenhos eram projetados sempre em par, referente a um único significante. Os 

colaboradores riam, se entreolhavam, teciam comentários sobre os desenhos, 

algumas vezes comparavam, porem lembravam dos signos e os escreviam.  

O sucesso das oficinas esteve ancorado a três cuidados: (a) a interação 

discursiva mediada pela língua de sinais que, sem dúvidas, teve papel primordial e 

imprescindível na apropriação e abstração desses conceitos, assim como (b) a 

temática dos textos estarem ligadas ao contexto cultural dos colaboradores e (c) a 

estratégia discursiva acordada pelo grupo para buscar compreender os significados.  
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6 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

A experiência descrita permitiu que os estudantes surdos criassem imagens 

mentaispara o léxico grafado, em língua portuguesa. Intencionamos que os 

processos de leitura, as discussões, assim como as temáticas em questões, 

necessariamente, perpassaram a cultura surda, e dessa forma que os colaboradores 

estabelecerem relações significante-significado com os signos selecionados em 

textos escritos. 

A relação entre significado e significante acontece aleatoriamente até o 

momento em que se associam e são validados em contextos sociais. O que vincula 

um ao outro são as convenções sociais (SAUSSURE, [1916], 2002, p.80). Na 

interação e comunicação esses vínculos são acordados. Desta forma, a união do 

conceito (ideia) a uma imagem acústica – seja ela uma palavra verbalizada ou 

sinalizada, dão lugar a uma entidade psíquica que comunga uma representação 

mental, além do significado aceito e legado socialmente. Então focando na leitura da 

língua portuguesa por estudantes surdos, usuários da língua de sinais brasileira, que 

ao se depararem com o léxico do português, precisam buscar novos „vínculos de 

associação‟. Como usuários do canal visual espacial, esses estudantes partem do 

conhecimento linguístico – constituído subjetivamente e validado socialmente pela 

LIBRAS e pela cultura surda, para interagir com imagens acústicas que pertencem a 

modalidade oral auditiva. Assim propomos experiências de leitura mais satisfatórias 

e eficazes, sendo que para isso precisávamos perceber como vincular significado - 

constituído pela língua(guem) de sinais, ao significante grafado em língua 

portuguesa. 

Desde o início da experiência os estudantes surdos foram considerados mais 

que informantes, pois, a partir de um viés colaborativo e reflexivo (ENGEL, 2000, 

p.181) a pesquisa contou com a participação ativa desses como sujeitos, sendo 

assim passaram a ser nominados de colaboradores. 

O primeiro grupo de trabalho, formado por 04 colaboradores, foi responsável 

por nos indicar, nas entrevistas e na primeira oficina, as pistas para guiarmos a 

pesquisa. Ao narrarem suas experiências com a língua portuguesa escrita – tanto no 

âmbito escola, quanto em ambientes informais, permitiram que percebêssemos que 

eles têm interesse em aprender e desenvolver as habilidades de leitura. Por outro 

lado, deparamos com relatos de experiência semelhantes aos descritos por 
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descritos por Vilhalva (2001), Strobel (2008), Perlin (1998) quanto as dificuldades de 

se escolarizar em ambientes que não contemplam a língua de sinais e as 

necessidades dos estudantes surdos. Esse fato reforçou a necessidade de 

propormos a participação ativa e colaboradora desses sujeitos.  

O segundo grupo de trabalho foi formando por 02 colaboradores que 

participaram do grupo maior. Estiveram presentes nas oficinas seguintes e 

contribuíram ativamente com os resultados aqui descritos. As dificuldades em 

assimilar o léxico do português ao conhecimento de mundo de cada um foi nossa 

finalidade. Assim eles revelaram que a língua de sinais e percepção do universo 

surdo são prerrogativa para a assimilação e significação desse léxico 

As oficinas foram fontes vivas da experiência surda diante da leitura da língua 

portuguesa. Nesses encontros, os sujeitos surdos, não só participaram, como 

revelaram as estratégias desenvolvidas para chegarem à compreensão do léxico 

escrito. A interação com o par surdo, a dialogia e a negociação de significados 

emanavam e privilegiavam a cultura surda.  

Sendo assim, acreditamos que as oficinas de significação do signo linguístico 

demonstraram ser uma forma positiva para o desenvolvimento das habilidades de 

leitura de estudantes surdos. Sendo prescindível considerar a interação discursiva 

mediada pela língua de sinais, como também a primazia por temáticas que abordem 

o contexto cultural onde os estudantes estão emersos, além da opção por 

estratégias discursivasassumidas pelo grupo para buscar compreender e significar o 

léxico do português.  

Sabemos que a leitura não se limita a ter conhecimento de uma coleção de 

léxicos, entretanto, acreditamos que seja imprescindível que reconheçam e se 

situem diante dos signos escritos. Partindo da premissa de que com o 

„conhecimento‟, ainda que, limitado do léxico permitirá maior sucesso nas leituras 

das infinitas construções verbais. Sendo necessário que esse „conhecimento‟ 

preliminar favoreça aos estudantes atribuir novos valores e/ou conferir outros 

significados aos signos escritos. 

Discordando de qualquer estereótipo negativo que assinale que essas 

estudantes „não aprendem o português‟ ou „não são alfabetizados‟ pois durante as 

oficinas, a interação discursiva em língua de sinais evidenciou para nós que os 

colaboradores têm uma base linguística rica e bastante variada. Os estudantes têm 

domínio a respeito da maioria dos conceitos discutidos, sendo necessário propiciar 
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novas vínculos ao signo escrito em português. Ou seja, buscamosprimeiro os 

sentidos de ideias e conceitos já acomodados intelectualmente para atribuir, 

posteriormente, um novo valor linguístico ao léxico.  

Ao final das oficinas, solicitamos a avaliação dos colaboradores. Eles, na 

condição de estudantes surdos, foram autoridade máxima na condução das oficinas 

e revelaram entusiasticamente que as experiências foram proveitosas e positivas. 

Atribuíram a responsabilidade ao reconhecimento e a significação do léxico da 

língua portuguesa, através da língua de sinais e do universo significativo de cada 

um. 

Esperamos, pois, que professores de língua portuguesa possam lançar mão 

das estratégias de significação e ressignificação do léxico do português. 

Considerando outras estratégias como a utilização dos registros gráficos realizados 

pelos alunos em cartazes, em projeções para discussões em grupo, bem como a 

confecção de álbuns de imagens e outras técnicas venham se revelar como aliadas 

nos processos de leitura de estudantes surdos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – VINHEDO DE MARTA 

 

Vinhedo de Marta é uma ilhana costa nordeste dos Estados Unidos da 

América, no estado de Massachusetts. Com uma área de 231,75 km2. 
Atualmente a ilha comum onde as pessoas visitam por turismo e 

veraneio. 
História 

Era uma ilha isolada e seus primeiros colonos vieram do sul da Inglaterra. 
Dentre eles, um surdo chamado 

Jonathan Lambert (1694), 
carpinteiro e agricultor. Jonathan 

casou-se com uma ouvinte, e 
geração após geração, seus filhos 

nasceram com o mesmo gene 
para a surdez. Por volta de 1710, 

a migração tinha praticamente 
cessado, e a comunidade 

endogâmica criada continha uma 

alta incidência de surdez 
hereditária, que persistiria por 

mais de 200 anos. 
Estatísticas 

Em 1854, quando a população 
surda da ilha estava no pico, nos Estados Unidos a média nacional era de 

uma pessoa surda em cada grupo de 5728 ouvintes. Em Martha´s 
Vineyard a média era de uma pessoa surda em cada grupo de 155 

ouvintes. Na cidade de Chilmark, que tinha a maior concentração de 
pessoas surdas na ilha, a média foi de um surdo para cada grupo de 25 

ouvintes. Em um bairro de Chilmark chamado Squibnocket, havia um 
surdo para cada grupo de 4 ouvintes, ou seja, 25% da população local era 

surda. 
A língua de sinais 

Havia tantas pessoas surdas em Vineyard que os moradores 
desenvolveram uma língua de sinais para viabilizar a comunicação. Por 

volta do século 18, havia uma língua de sinais distinta na cidade Chilmark, 

que foi posteriormente influenciada pela língua de sinais francesa, 
formando a MVSL (Martha´s Vineyard Sign Language). No final do século 

18 e início do século 20, praticamente todos habitantes da ilha possuíam 
algum grau de fluência na língua de sinais local. 

A vida na ilha 
O continente não era um lugar tão bom para os surdos viverem. Muitas 

pessoas acreditavam que a surdez era um castigo. Enquanto as famílias 
com surdos desenvolviam seus próprios sinais em casa, a sociedade não 

conseguia entender estes sinais rudimentares, pois eram diferentes de 
casa em casa. Os estudiosos queriam que os surdos aprendessem como 
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uma pessoa ouvinte. Quase não havia oportunidade de carreira para os 
surdos adultos. O melhor que se podia esperar era ser treinado para fazer 

algum trabalho manual ou outra tarefa muito simples. 
As perspectivas para as pessoas surdas em Martha´s Vineyard eram 

completamente diferentes. A igualdade rara entre surdos e ouvintes foi 
uma coisa notável e maravilhosa.  

 
Algumas curiosidades 

 

Havia surdos em todas as famílias; 
A maioria da população era bilíngue; 

As pessoas eram vistas sinalizando mesmo quando não havia surdos 
presentes; 

Os surdos eram agricultores, funcionários de lojas, ocupavam diversos 
postos de trabalho e também eram eleitos para cargos políticos, tornando-

se prefeitos e vereadores, uma coisa inédita no resto do país; 
Os agricultores sinalizavam para seus filhos em campos abertos, onde a 

voz não alcançava; 
As crianças sinalizavam umas para as 

outras enquanto a professora estava de 
costas; 

Os adultos sinalizavam durante os 
sermões da igreja, para não fazer 

barulho; 

Um grupo de entrevistados, questionados 
sobre histórias antigas da comunidade, só 

podiam lembrar depois de muita 
insistência, se as pessoas que estavam 

falando eram surdas ou ouvintes. 
 

Referência: 

Martha’s Vineyard. Disponível em: 
<http://www.libras.com.br/curiosidades/marthas-vineyard-a-ilha-dos-

surdos>. Acesso em: 18 out. 2012. 
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ANEXO B – FRASE DE VANESSA LIMA VIDAL 
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ANEXO C – DEPOIMENTO DE VANESSA LIMA VIDAL À RAQUEL MEDEIROS 

 


