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INTRODUÇÃO:

Conforme o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil

haviam 9.717.318 pessoas com deficiência auditiva, representando 5% da população total brasileira.

De acordo com a literatura, 95% das crianças surdas nascem em lares de famílias ouvintes, e apenas

5% das crianças surdas nascem em famílias de pais surdos (Lane et al. 1996; Quadros, 1997).

Segundo Catão (2008) para que a criança consiga se desenvolver plenamente ela precisa que a

interação com o outro não seja comprometida. É importante que haja uma língua comum a seus pais

ou cuidadores. Portanto, quando há uma incompatibilidade nessa interação pode ser que ocorra

prejuízos para o desenvolvimento do bebê. A exemplo de famílias de pais ouvintes e bebês surdos,

que, no geral, essas crianças não conseguem ter acesso natural à língua oral presente no seu

ambiente familiar.

Conforme Dorneles (2011), muitos pais ouvintes quando descobrem que seus filhos são surdos

tentam ao máximo privilegiar a oralização e fazer com que seus filhos consigam falar, forma natural de

comunicação que lhes é familiar, pois é a forma como esses pais se comunicam. Por isso, muitas

vezes essa criança surda vai ter o contato com a Libras apenas quando ingressa na escola e, por isso,

possivelmente pode possuir um atraso linguístico considerável. Se por um lado as famílias têm a

responsabilidade de escolher o tipo de educação e escola que a criança surda vai frequentar, por outro

lado, os professores e educadores no geral, tem o dever de proporcionar uma educação acessível às

crianças surdas, em que a sua língua natural, a língua de sinais, seja privilegiada e com metodologias

pedagógicas que contemplem o aluno surdo.

Refletindo sobre crianças em processo de aquisição de escrita, o uso do recurso visual é muito

necessário para que as habilidades linguísticas da criança surda possam se desenvolver. Contudo, o

uso de imagens tem sido usado como um mero enfeite, uma forma de transformar os textos menos
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tediosos. No entanto, para o sujeito surdo, esse recurso visual tem um potencial muito grande como

um meio de adquirir e transmitir conhecimento (Reily, 2003). Analisando os materiais de recursos

visuais disponíveis para a aquisição destas habilidades, para crianças ouvintes há uma vasta

quantidade de instrumentos, livros e cartilhas. Para as crianças surdas, o número de materiais

didáticos é restrito e não contempla a língua de sinais. Mudanças governamentais recentes,

especificamente com a instituição da Política Nacional de Educação Especial, por meio da publicação

do Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que considerou no Art. 2, entre outros pontos, a

educação bilíngue de surdos, importante esclarecer que os surdos terão como língua de instrução

(dos conteúdos, por exemplo) a Libras, mas, ao mesmo tempo, vale destacar, que a legislação aponta

para a exigência do domínio da língua portuguesa na modalidade escrita. Pensando em materiais

didáticos bilíngues para a alfabetização de surdos esse é um fator a ser considerado, porque, as

crianças surdas são alfabetizadas em uma segunda língua, o Português, o que enfatiza a necessidade

de maior discussão sobre as metodologias e materiais para viabilizar uma alfabetização bilíngue

possível.

METODOLOGIA:

O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa com método exploratório, que tem por objetivo

analisar em que medida o uso de atividades bilíngues (Libras/LP) pode beneficiar as crianças surdas

no processo de alfabetização, pela visão dos familiares. Para isso, a pesquisa contará com o uso de

questionário semiestruturado nas entrevistas. A pesquisa foi realizada no Centro de Estudos e

Pesquisas em Reabilitação Prof. Dr. Gabriel O.S. Porto” (CEPRE), localizado na Universidade Estadual

de Campinas, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

Os critérios de inclusão são: Famílias ouvintes, alfabetizadas (no mínimo o Ensino

Fundamental Completo), que possuam crianças surdas em processo de alfabetização, com idade entre

5 e 10 anos, que estejam matriculadas em escolas de ensino regular inclusivas ou escola bilíngue para

surdos; e que frequentem o CEPRE semanalmente. Já os critérios de exclusão são: crianças surdas

em processo de alfabetização com mais de 10 anos; crianças ouvintes; crianças surdas filhas de pais

surdos; familiares não alfabetizados; crianças surdas que não estejam matriculadas em escolas de

ensino regular inclusivas ou escola bilíngue para surdos; crianças surdas que não frequentem o

CEPRE. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade

Estadual de Campinas sob o parecer nº 50672321.2.0000.5404. O Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) foram redigidos de acordo

com a Resolução CNS n.º 466/12.

A primeira etapa da pesquisa foi selecionar 10 atividades bilíngues (que usem sinais ou

datilologia da Libras) desenvolvidas especificamente para crianças surdas Esse material de atividades

de alfabetização para surdos com os conteúdos selecionados e direcionados ao aprendizado do

alfabeto e das primeiras palavras será utilizado na pesquisa de campo com os familiares.
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O questionário a ser aplicado com os familiares é um questionário semiestruturado com

perguntas abertas e fechadas. As perguntas serão divididas em três partes: a primeira é sobre os

dados gerais da família, a segunda parte das perguntas é sobre a criança surda e sua escola, para

compreender o ambiente e as condições educacionais fornecidas para a criança, e a terceira parte são

as perguntas sobre a percepção dos familiares sobre as atividades bilíngues no processo de

alfabetização.

A coleta de dados será realizada em salas agendadas previamente no CEPRE e no horário

previamente combinado com a família. As atividades serão entregues aos familiares nos encontros e

aplicadas pelos mesmos, sob o acompanhamento da pesquisadora. Como dito anteriormente, a

aplicação deve durar até 30 minutos, e a cada encontro será disponibilizado uma folha para o familiar

fazer anotações sobre a aplicação da atividade e pontos que o mesmo considerou importante. Essas

anotações serão entregues à pesquisadora ao final da pesquisa, no dia da aplicação do questionário

semiestruturado com a família. No último encontro com os familiares será aplicada a entrevista

semiestruturada. O objetivo é verificar a opinião dos familiares, para saber se o uso de atividades

bilíngues contribui ou não para a alfabetização de crianças surdas, bem como compreender como

aconteceu todo o processo a cada atividade, a fim de verificar os pontos positivos e negativos em cada

atividade apresentada.

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO:

A pesquisa ainda está em andamento,especificamente na etapa de coleta de dados. Para a

constituição da amostra está previsto a entrevista de 5 famílias ouvintes, pais de crianças surdas,

estas que, segundo eles, estejam em processo de alfabetização e se incluem nos critérios de inclusão

da pesquisa.. Até o momento foi realizada a coleta de dados com uma família e uma criança surda.

A coleta de dados consistiu na aplicação de dez atividades e do questionário semiestruturado

respondido pelo familiar. A criança tem 10 anos de idade, possui surdez neurossensorial profunda

bilateral, frequenta o Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação Prof. Dr. Gabriel O.S. Porto”

(CEPRE) há 7 anos e aprendeu Libras com 4 anos de idade, reside na cidade de Campinas no Estado

de São Paulo com o pai e a mãe, e o familiar que participou da coleta foi a mãe.

Os resultados encontrados após a aplicação das atividades e a partir da entrevista

semiestruturada, na perspectiva dos familiares, mostraram que:

- O familiar destacaram que as atividades de alfabetização tem que ser bilíngue, porque não tem

como alfabetizar a criança surda em uma língua que a mesma não conhece;

- O familiar ressaltaram que o bilíngue (Libras/Português) traz conforto para o aprendizado e o

torna mais prazeroso e fácil para a criança surda;

- O familiar acredita que a atividade, por ser bilíngue, facilitou a aplicação, pois por Libras ser a

primeira língua da criança, ficou mais fácil para entender o conteúdo apresentado.
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Para os surdos, segundo Fernandes (2006), a aprendizagem significativa de uma segunda

língua tanto escrita quanto oral, no caso, a língua portuguesa vai depender da função social que vai

ser atribuída à essa segunda língua. Sendo assim, a perspectiva dos familiares a respeito da

estratégia mencionada de mostrar a utilidade da alfabetização da língua portuguesa é confirmada pela

literatura, portanto, evidenciando uma estratégia importante para considerar na alfabetização das

crianças surdas. Tal ponto de vista familiar é também falado por Pereira (2010) que diz que a Libras é

a língua que vai servir de base para que as crianças surdas aprendam a ler e escrever na língua

portuguesa ou qualquer outro idioma.

O familiar destacou como estratégia para a alfabetização de crianças surdas, a partir da

experiência com seu filho, é de que é muito importante:

- A repetição de conceitos e palavras: Para a mãe, é importante realizar muitas atividades com o

mesmo tema. Repetir, em uma variedade de atividades, os mesmos assuntos, trabalhar a

mesma coisa, mas de formas diferentes a fim de internalizar os conceitos, para que assim haja

uma fixação da aprendizagem.

- A compreensão do papel da alfabetização: Para a mãe, é importante que a criança surda

entenda  a utilidade da alfabetização. Esse conceito deve estar claro e ser apresentado de

forma prática na vida da criança surda, pois quando ela entende o porquê e como aquilo pode

ser útil no seu dia-a-dia, ela se sente motivada a aprender.

CONCLUSÕES:

De acordo com as hipóteses da pesquisa acredita-se que o uso de atividades bilíngues

(Libras/Língua Portuguesa) no processo de alfabetização de crianças surdas seja positivo no processo

de ensino-aprendizagem, tanto para as crianças surdas quanto para os seus familiares porque

contempla as duas línguas.

Além disso, que o uso de sinais de Libras nas atividades possa possibilitar que a criança

aprenda os conceitos inicialmente em sua primeira língua para então compreender esses conceitos e

palavras na segunda língua escrita, no caso a Língua Portuguesa e também que atividades bilíngues

facilite as relações comunicativas e instruções entre a criança surda e seus familiares quando estes

realizarem atividades de alfabetização.

Ainda que a pesquisa esteja em andamento foram encontrados dados que comprovam as

hipóteses citadas anteriormente. Para o familiar, as atividades de alfabetização tem que ser bilíngue,

pois dessa forma traz conforto para o aprendizado e o torna mais prazeroso e fácil para a criança

surda e, além disso, ela acredita que a atividade, por ser bilíngue, facilitou a aplicação, pois por Libras

ser a primeira língua da criança, ficou mais fácil para entender o conteúdo apresentado. Diante desses

resultados parciais, é possível inferir que há a necessidade urgente de um material didático bilíngue

para a alfabetização das crianças surdas para que a educação seja de fato inclusiva.
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