
Materiais de alfabetização bilíngue: O impacto de seu uso para o
desenvolvimento linguístico da criança surda na visão de

educadores
Palavras-Chave: Educador; Alfabetização bilíngue; Surdo; Libras; Materiais didáticos.

Autores/as:
Iza Rodrigues de Souza [Unicamp]

Profª Drª  Janice Gonçalves Temoteo Marques (orientadora) [Unicamp]

1. INTRODUÇÃO:

Durante a infância a criança passa por diversos ciclos que são essenciais para que ela possa

ter garantido o seu desenvolvimento pleno e esses ciclos impactam sua vida toda. Assim, como a

criança ouvinte, a criança surda também passa por esses mesmos ciclos, porém, para ela, quando se

trata da pré-escola, do período de aprender a ler e escrever existem mais obstáculos a serem

superados. Para conhecer mais sobre os desafios na alfabetização de surdos é importante

compreender a proposta educacional bilíngue, que leva em consideração a língua natural para o

Surdo, a Língua Brasileira de Sinais - Libras como primeira língua, como primeira língua e o Português

como segunda língua.

Este projeto tem o interesse de descobrir como acontece o processo de alfabetização de uma

criança surda, especificamente, investigar que tipo de material didático os educadores utilizam para

alfabetizar, e assim, descobrir qual o impacto do uso de materiais de alfabetização bilíngue para o

desenvolvimento linguístico da criança surda.

2. METODOLOGIA:

Pesquisa de abordagem qualitativa, com método exploratório, aprovada pelo CAAE:

51440921.00000.5404. Os participantes estão sendo convidados por meio de contato via e-mail ou por

telefone, após o preenchimento do formulário de interesse, que está sendo divulgado nas redes

sociais. A coleta de dados está sendo realizada por meio de questionário/entrevista semiestruturada

(contendo três etapas), com perguntas abertas e fechadas. A coleta é online com amostra final

composta por 10 educadores de alfabetização de crianças surdas. O perfil dos participantes deve

contemplar os seguintes itens: educadores de crianças surdas atuem em escola pública ou privada;

que atuam em salas regulares inclusivas, educação bilíngue, ainda salas de recursos ou AEE; os

educadores podem ser surdos ou ouvintes; maiores de 18 anos; de ambos sexos; que atuem por mais

de um ano com alfabetização de crianças surdas. A pesquisa abrange todo território nacional.
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3. RESULTADOS
A pesquisa está em andamento. A coleta de dados teve início em janeiro e a amostra se encontra

composta por 5 participantes que se encaixaram nos critérios de inclusão. Para fins didáticos, os

resultados foram separados de acordo com cada etapa proposta na entrevista semiestruturada, a

saber: Perfil dos participantes; Atuação profissional com crianças surdas e Materiais usados na

alfabetização infantil.

3.1 Perfil dos participantes:

A amostra é constituída por 5 participantes com o seguinte perfil: todos os participantes são do gênero

feminino; quatro residem no estado de São Paulo e uma no estado do Ceará; a idade das participantes

variou entre 28 e 46 anos; todas são ouvintes; quatro se definiram como fluente em Libras e uma está

no nível intermediário.

3.2. Atuação profissional com crianças surdas:

O tempo de atuação com crianças surdas variou entre 5 e 20 anos. Dos 5 participantes, 4 relataram

sempre ter tido vontade de atuar nessa área. Sobre as escolas: 1 participante relatou atuar em escola

bilíngue, 2 participantes em escolas inclusivas, 1 participante em escola regular e 1 participante atuou

em escola pública e privada. Sobre a atuação dos participantes na Educação de surdos, a Tabela 1

detalha por participante:

Atuação dos participantes na Educação com surdos

Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5

Educação Infantil X

Ensino Fund.l I X X X X X

Ensino Fund. II X X

Ensino Médio X X

Ensino Superior X

Tabela 1: Atuação dos participantes na Educação com surdos

A quantidade de alunos surdos nas salas de aula foram: participante 1: 9 alunos; participante 2: entre 3

e 13 alunos; participante 3: 1 aluno; participante 4: 10 alunos; e participante 5: 16 alunos. 3

participantes relataram aulas ministradas em Libras e entre eles, 2 relataram que haviam intérpretes de

Libras nas salas durante as aulas.

No que diz respeito aos educadores foi relatado por 3 participantes que não houve oferecimento, da

escola, de curso específico para a atuação com a alfabetização de crianças surdas.

3.3  Materiais usados na alfabetização infantil
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Sobre os materiais usados de apoio na alfabetização, 2 participantes relataram que a escola não

oferece materiais didáticos específicos para a alfabetização de crianças surdas; 1 participante relatou

criar os próprios materiais; e 2 participantes relataram que na escola eram oferecidos os seguintes

materiais: livros, dicionários de Libras, apostilas, jogos e cadernos. Sobre outros recursos oferecidos

na escola foi citado o uso de computadores, espelho na sala de aula, impressora e painéis do alfabeto

em português. Também foi comentado sobre o uso de celulares (do próprio educador) como recurso

para auxiliar no ensino. Acerca dos materiais mais utilizados, durante as aulas, na alfabetização das

crianças foram mencionados: imagens, vídeos sinalizados, alfabeto datilológico e atividades bilíngues.

Todos os educadores relataram já ter pago algum material bilíngue por não achar disponível

gratuitamente e que precisavam elaborar o próprio material bilíngue. Entre os materiais criados, os

citados foram: jogos, interpretação de vídeos e atividades específicas (alfabetização; matemática e

bilíngues).

4. DISCUSSÃO
As análises dos dados foram feitas a partir das entrevistas semiestruturadas, por meio desse

tipo de coleta de dados com questões abertas e fechadas é possível entender mais acerca dos

materiais utilizados no processo de alfabetização e quais os principais meios utilizados durante este

processo. A pesquisa se encontra na fase de entrevistas, e, paralelamente, a análise dos dados das

entrevistas concluídas. Apesar de a amostra ainda não se encontrar completa, os dados indicam que

há precariedade no que diz respeito ao suporte oferecido aos educadores, pelas escolas, no processo

de alfabetização da criança surda. Isso porque houve relatos de participantes acerca de não terem

sido oferecidos materiais didáticos específicos, bem como todos os educadores citaram já ter tido a

necessidade de criar o próprio material, tanto por não ser oferecido, quanto por não ser encontrado de

forma gratuita na internet.

Outro dado importante apontado pelas entrevistas foi que, no processo de alfabetização das

crianças surdas, as aulas eram ministradas em Libras. Esse é um dado não esperado e aponta para

uma mudança importante na educação e alfabetização de crianças surdas. Algumas razões podem ter

influenciado para essa mudança, duas delas são: 1. Desde o reconhecimento da Libras por meio da

Lei 10436/2002 houve uma maior divulgação da língua em âmbito nacional, e consequentemente, pela

comunidade surda, uma busca por melhores condições para a educação de surdos, a saber pelo

movimento nacional na luta pela educação bilíngue para surdos (CAMPELO e REZENDE, 2014); 2. A

formação do educador, segundo o perfil dos educadores entrevistados, todos sabem Libras bem, o que

possibilita que as aulas aconteçam de forma bilíngue. Dos participantes entrevistados até o momento

quatro são formados em Pedagogia, em que a disciplina de Libras é obrigatória e um participante

formado em Letras, mas que possuía o Prolibras (Exame de Proficiência em Libras aplicado pelo

MEC). Os anos de formação desses participantes variaram entre 2005 e 2019.

Acerca das limitações encontradas foi citado por 4 participantes o não oferecimento, na escola,

de curso específico para a atuação no processo de alfabetização das crianças surdas. Um dos
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participantes relatou que aprendeu Libras na igreja que frequentava, com duas pessoas surdas e todos

os outros participantes aprenderam por meio de cursos de Libras, por conta própria. Os participantes

também mencionaram já ter pago por algum material bilíngue por não achar disponível e gratuito.

Quando pontuado acerca dos sentimentos que os educadores têm ao se deparar com tais situações,

foram citados sentimentos como limitação e indignação, isto porque, segundo um relato, a criança

surda acaba sendo vista como responsabilidade apenas do professor e não da escola.

Os achados encontrados até agora são essenciais para se pensar na importância dos recursos

didáticos para alfabetização da criança surda e como eles podem estar associados ao seu

desenvolvimento no processo de aquisição das primeiras letras. Todavia, a discussão ainda é inicial e

os resultados inconclusivos, dado que a pesquisa ainda se encontra em andamento.

5. CONCLUSÕES:

A pesquisa baseia-se na hipótese de que o impacto do uso de materiais de alfabetização

bilíngue (Libras/Português), colabore com os professores, educadores de crianças surdas, porque, por

meio desses materiais didáticos específicos para surdos, criam-se possibilidades para oferecer, de

fato, um ensino contextualizado bilíngue. Embora a coleta de dados não esteja completa, e,

baseando-se nos resultados parciais encontrados, é sugestivo que a hipótese seja confirmada. De

acordo com os dados achados, percebe-se que há uma necessidade urgente de materiais específicos

para o ensino de crianças surdas no processo de alfabetização, já que, além de facilitar o

desenvolvimento oferecem um ensino contextualizado bilíngue, em que a criança realmente consegue

aprender de forma gradativamente mais fácil. Esta pesquisa busca contribuir para uma reflexão acerca

da alfabetização de crianças surdas e a necessidade da elaboração de materiais para que elas

possam se desenvolver de forma plena e as escolas se tornem, de fato, inclusivas. Conforme Carvalho

(2010), a criança ter contato no início da sua alfabetização com a Libras é muito benéfico para ela e

todo seu desenvolvimento escolar, uma vez que assim, consegue se desenvolver de forma que não

prejudique suas habilidades cognitivas  e linguísticas.
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