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Introdução
Estudos realizados a respeito da educação escolar de pessoas surdas, revelam que,

historicamente foram forçadas a aprender como os ouvintes, como era considerado “normal”, sem
levar em consideração sua diferença linguística. Tinham como única opção aprenderem com a
língua que era usada na comunicação dos ouvintes, a saber, o português oral ou escrito. Desta
forma, foram impedidos de usarem sua língua mais acessível, a Língua de Sinais, para se
comunicarem  em espaços públicos, inclusive nas escolas.

No Brasil a oportunidade de mudança veio com a lei 10.436 de 24 de abril de 2002, que passa
a reconhecer a Libras como forma legítima de comunicação, sendo assim, um meio de garantir o
acesso de pessoas surdas à comunicação, educação, saúde, etc.

De acordo com Pereira (2014), a maior parte das crianças surdas nascem em famílias ouvintes,
enfrentando assim dificuldades na comunicação, uma vez que a Língua Portuguesa que é usada
pela família não é acessível à pessoa surda, e a Libras, que lhes é acessível, as famílias
desconhecem. Dessa forma, desenvolve-se entre surdos e familiares ouvintes um tipo de
comunicação compreendida apenas em casa e entre as pessoas que a criança tem contato, por
meio de gestos caseiros (Gesser, 2006), porém seguem sem o domínio e apropriação da língua
da comunidade surda. E é na escola onde isso se revela, pois quando a criança ingressa sem o
domínio de nenhuma das línguas nomeadas (ou o Português ou a Libras) passa por dificuldades
de aprendizado relacionadas à dificuldade de comunicação e de compreensão, o que dificulta o
ensino aprendizado dos conteúdos escolares, e não necessariamente dificuldades cognitivas. Lodi
(2012, p. 23) em sua pesquisa realizada em 2010 consegue evidenciar bem esta questão, com o
exemplo de que uma criança em idade escolar, também sem o domínio de nenhuma das duas
línguas nomeadas e apresentando resistência na aquisição da língua de sinais, teve um
desempenho elevado ao entrar em contato com professora e professor surdos. Entende-se então
que o contato com adultos surdos seja um ponto relevante para uma educação mais efetiva são
de extrema importância, para a educação e também para a inserção do estudante surdo na
comunidade e cultura surdas.

Metodologia:
Trata-se de um estudo qualitativo que busca responder a questões particulares uma vez que se

preocupa com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes
inerentes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (Minayo, 2001).
Considerando a complexibilidade do processo, buscou-se observar maneiras de ensino e
aprendizagem de português na modalidade escrita como segunda língua para estudantes surdos
em diferentes contextos, como observações regulares numa escola do interior de São Paulo e
num programa bilíngue de educação não escolar ligado a uma universidade pública, relatando as
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observações por meio de um diário de campo instrumento de trabalho da pesquisa, técnica
vastamente utilizada em pesquisas qualitativas.

Resultados e discussão:
Para compreensão dos resultados se faz necessário conhecer o público alvo da pesquisa.
Escola Municipal
interior de São
Paulo

Programa bilíngue
de uma universidade
pública

Ed. Infantil 3 crianças Professora A.P. Grupo crianças 6 crianças Professora L.

1º 2º e 3º ano 6 crianças Professora A. Grupo Jovens 4 jovens Professora R.

4º e 5º ano 5 crianças Professora A*

* Nesta turma a professora M. é a responsável, porém ela e a professora A revezam as aulas de português e
matemática, como o objetivo foi observação de aulas de portugues, a professora A foi quem mais esteve presente ao
decorrer da pesquisa.

As professoras do programa bilíngue não escolar são surdas, fluentes na Libras, a professora L
tem Libras como sua primeira língua e a professora R foi oralizada ainda na infância, portanto
Libras é sua segunda língua. Elas trabalham em parceria com uma equipe de profissionais
formada por linguistas e fonoaudiólogas que em conjunto planejam as atividades e discutem os
resultados do trabalho. As crianças e jovens em idade escolar que frequentam escolas regulares
em Campinas e região,contam, nessas escolas, com intérpretes de Libras para compreensão dos
conteúdos escolares, no entanto há ainda uma grande defasagem na formação escolar desse
grupo. As oficinas oferecidas são no contraturno escolar e não possuem ligação direta com a
escola que frequentam.

Já as professoras da escola são profissionais bilíngues e polivalentes cujo a primeira língua é o
Portugues. Há ainda na escola o professor A que é surdo e tem Libras como sua primeira língua,
porém este não é contratado nem concursado na escola, trabalha em parceria entre a escola e
outro instituto da cidade. Dentro da escola ele auxilia na preparação das atividades das
professoras, colabora com o trabalho delas e no segundo intervalo, juntamente com os intérpretes
desenvolve atividades lúdicas com as crianças. Esta escola conta atualmente com três intérpretes,
que acompanham as crianças nas aulas com especialistas (Artes e Educação Física), nos
intervalos, passeios e atividades extras ou fora da escola, trata-se portanto de uma escola com
projeto bilíngue.

O objetivo dessa pesquisa foi observar e analisar as práticas de ensino de Língua Portuguesa
como segunda língua (L2), com foco no processo e no contexto em que essas práticas
aconteceram, e não somente no produto final.

Das observações do Programa Bilíngue não escolar
O grupo de crianças

Atendidas há alguns anos nessa mesma instituição, na qual fazem acompanhamento com
profissionais da fonoaudiologia, e em seguida atividades em grupo com a professora L. Trata-se
de um projeto com o objetivo de auxiliar na aquisição de língua portuguesa na modalidade escrita
como L2, neste ambiente as crianças se desenvolvem na Libras e tem possibilidade de interação
com outras crianças surdas, visto que das seis apenas três estudam na mesma escola.

Durante as aulas foram realizadas leituras de livros infantis pela professora, em Libras, a
mesma história foi trabalhada por um certo tempo, e sobre ela foram desenvolvidas algumas
atividades, tais como, relacionar imagens e ordem dos acontecimentos da história, escrever em
português detalhes da história, escrever palavras que se lembram da história, personagens,
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objetivos ou mesmo uma ação. As crianças começavam tentativas de escrever frases sobre a
história .

Um material em específico me chamou bastante a atenção, foi a utilização de banco de
palavras pela professora surda, contendo classes gramaticais das palavras que apareciam na
história trabalhada anteriormente. Algumas vezes era solicitado que as crianças escrevessem
frases a partir desse banco de palavras.

Num outro momento a professora L iniciou a leitura do livro “Um mistério a resolver: o mundo
das bocas mexedeiras”1 e dele se originaram outras atividades, como teatro para fixação e melhor
compreensão da problemática da história. As atividades realizadas com o livro focalizavam a
compreensão da história pelas crianças surdas e para isso foram trabalhadas as características
da personagem principal, Ana, além de refletirem sobre suas próprias características. A própria
professora se apresenta, utilizando a estrutura realizada para descrever Ana, a personagem da
história: “Eu sou surda, tenho uma filha…” Uma das crianças (K) disse que devido ao fato de
saber Libras, nós (eu, a orientadora e a outra professora) também somos um pouquinho surdas, e
isso precisou ser explicado pela professora L para todos do grupo. Do mesmo livro originou-se a
atividade “Quem sou eu”, que foi construída aos poucos pelas crianças com a ajuda da professora
sinalizadora, trabalhando essa estrutura e ensinando o vocabulário e os verbos necessários,
repetidas vezes, em alguns momentos com produções coletivas e em outros com produções
individuais. Apesar de não negar ajuda, a professora sempre estimulava as crianças a tentarem
fazer sozinhos.

O grupo dos jovens:
Este grupo era atendido pela professora surda sinalizadora R., que iniciou o trabalho

questionando qual o tema de interesse de cada jovem ali da sala, todos quiseram aprender mais
sobre o português escrito, e temas específicos como: Enem e redação; mercado de trabalho e
menor aprendiz. Algumas situações do trabalho com os jovens são bastante interessantes, como
por exemplo, a professora sugeriu que quando não conhecessem alguma palavra fizessem um
“risco” embaixo dela, uma forma de destacar a palavra no texto, de grafá-la para posteriormente
ser discutida em grupo. Como os jovens não conheciam o termo “risco” e apenas relacionavam-o
como sinônimo de “perigo”, de algo arriscado, tal discussão se instalou nas atividades e tomou
muito tempo dela, ou seja, às vezes era necessário parar uma atividade para refletir sobre alguma
palavra ou enunciado que surgiam nos textos.

Nas atividades com textos a professora alternava entre ler primeiro para eles ou pedir que
lessem sozinhos para em seguida questionar o que entenderam, essas eram práticas que sempre
aconteciam, além de explicar as palavras desconhecidas por meio de imagens da web ou até
mesmo desenho e explicação contextualizada com exemplos. Na maioria das vezes, a mesma
palavra já explicada pela professora durante a leitura dela, voltava como dúvida na segunda
leitura que os jovens realizavam. Um ponto considerado importante pela professora foi a
necessidade de trabalhar com os jovens a argumentação, a importância de que saibam defender
suas opiniões. A partir de perguntas direcionadoras, como por exemplo, “O que acharam do texto
lido?”. Embora muitas vezes as respostas fossem “legal” e “interessante”, a professora buscava
extrair deles a razão de ser legal ou interessante, fazendo-os refletir sobre vários aspectos do
texto lido.

A professora surda também trabalhou com o gênero textual bilhete, mostrando sua estrutura e
características. Foi proposto que escrevessem bilhetes para entenderem sua estrutura e também
sua finalidade e função. Esta atividade ocorreu por mais de uma aula, exercitando assim o gênero
trabalhado e a escrita, sempre com correções necessárias, em bilhetes fictícios e reais (enviados
para colegas que estavam faltando à aula).

Das observações na escola

1 A personagem principal Ana não entendia o motivo de as pessoas ficarem mexendo suas bocas, e somente
com o tempo se percebe enquanto uma garota surda, e então resolve o mistério.
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Educação Infantil:
Nesta etapa, o contato das crianças com a língua portuguesa na modalidade escrita é um

pouco menor, pois todas os estudantes são filhos de pais ouvintes, portanto a preocupação
primária da professora era com a aquisição de uma língua, neste caso, a Libras como L1. As
crianças eram expostas a momentos de leitura, em que a professora contava uma história em
Libras, e outras atividades como receitas. A professora escrevia junto com as crianças a receita
que fariam e ia explicando as palavras presentes no texto, o mesmo acontecendo com a cartinha
escrita ao coelho da Páscoa. Além disso, foi observado na sala de aula as letras do alfabeto e
embaixo a configuração de mão correspondente, com o intuito de relacioná-las entre si. Havia,
também os nomes das crianças em um cartaz na porta junto às suas fotos e seus sinais, e as
atividades realizadas na semana ficam expostas na parede, a maioria das atividades pediam
ainda que as crianças escrevessem seus nomes para identificar a quem cada uma pertence.
Como parte da rotina inicial da educação infantil, um ritual era feito pela professora: Dizer um bom
dia, dizer o sinal e o nome de cada um presente e conversar sobre coisas que aconteceram em
casa, estimulando que as crianças se comunicassem em Libras. Após esse ritual, a ajudante de
classe desenhava no calendário como estava o dia (ensolarado, chuvoso, nublado).

Ensino fundamental 1º e 2º ano
Todos os dias a professora iniciava as aulas com o cabeçalho, que consiste em: nome da

cidade, dia, mês e ano, e na linha de baixo o nome completo da criança e a matéria que será
trabalhada naquele horário. As crianças aqui em fase de alfabetização tinham estímulos visuais na
sala de aula que estavam escritos em portugues, acompanhados de imagens, ou ainda sinais e
escrita juntos. As atividades observadas nesta turma foram de momentos bastante ricos, a
professora responsável buscava estimular escrita e datilologia em todos os momentos possíveis,
mas por se tratar de crianças que acabaram de sair da educação infantil num contexto de
pandemia ainda haviam algumas dificuldades.

Foi possível observar algumas avaliações ao longo dos meses, estas avaliações eram o
produto de um trabalho longo, a professora trabalhava alguma história ou texto com as crianças,
realizavam atividades nos cadernos, trabalhavam aquele vocabulário, e somente então, ao final
deste ciclo era feita a avaliação, que consistia em 4 imagens para as crianças colocarem o nome
em Portugês, e uma frase com aquele vocabulário. Nestas avaliações era possível notar o
desenvolvimento, por exemplo, na primeira vez observada as crianças não conseguiram escrever
as frases, mas na última sim. Além disso, eram abordadas também questões de reconhecimento
sobre do livro, identificar o nome do livro, do autor ou autora e contar sobre as personagens.

Esta professora utilizava bastante recursos visuais além dos que ficavam expostos na sala de
aula, por vezes colava alguma imagem em partes do seu corpo para que as crianças fizessem o
sinal correspondente e o nome(datilologia) e em seguida ela ou alguma crianças escrevia na
lousa, uma atitude comum e espontânea é essa participação das crianças nas aulas, todas
sempre queriam responder e escrever na lousa, quando a professora permitia ou solicitava. A
professora realizou diversas atividades que nomeavam objetos, partes do corpo, lugares e etc.

Ao longo dos meses, as atividades ficaram mais complexas, com o objetivo de formar frases e
responder perguntas sobre algumas imagens como “Quem é? O que faz? Onde?” As atividades
mesmo da aula de portugues estavam sempre relacionadas com a literatura e com a vida diária.

Ensino fundamental 3º, 4º e 5º ano
Esta turma já escrevia de letra cursiva, também iniciavam o dia sempre com o cabeçalho e

contextualização do dia, mês e ano. As aulas de língua portuguesa eram ministradas pela
professora A (a titular do agrupamento 1). As atividades eram semelhantes, quando não as
mesmas, porém com discussões e rumos diferentes devido a diferença de idade e capacidade de
elaboração. Nesta turma também era trabalhado o vocabulário das histórias com as crianças, ao
lerem a história da chapeuzinho vermelho algumas dúvidas e percepções surgiram, diferente do
que acontecia com os mais novos, tais dúvidas como, palavras com o final em “inho”, e assim a
professora explicava mediante à dúvida das crianças e hipóteses que elas já tinham desenvolvido.
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Uma diferença perceptível nas avaliações/provas que a professora realizou ao longo desses
meses foi que, com esta turma de crianças mais velhas, no momento de escrever a frase tiveram
mais dificuldade, embora fosse esperado que conseguissem formular frases com mais facilidade
que a turma dos mais novos, essa escrita só surgiu em algumas crianças nas avaliações do
segundo bimestre.

Conclusões:
Até o momento ainda não foram realizadas todas as entrevistas com as professoras no que diz

respeito à todas as atividades, porém é possível concluir que as dificuldades observadas de
março à junho, de modo geral, se referem ao vocabulário em contextos diferentes. Como
mencionado acima, o fato de uma palavra possuir mais de um significado, pode tornar um pouco
mais complexo o processo de aquisição do português como segunda língua na modalidade
escrita, uma vez que nós enquanto ouvintes compreendemos esses significados à medida em que
nos relacionamos com as palavras, de forma orgânica e ouvindo no dia a dia. Portanto é possível
afirmar que o processo se dá de forma bastante gradativa, com “avanços lentos” (se comparados
à ouvintes).

O que pareceu ser uma facilidade, mas com pontos a considerar, talvez possa ser o fato de
serem pessoas bastante visuais, a ponto de muitas vezes memorizarem as palavras, ou seja, as
letras e suas ordens, mas não necessariamente seu significados, o que causava confusão com
palavras cuja grafia era semelhante. E o que fugiu do esperado foi o olhar positivo referente à
cópia, sabemos que existe uma forte preocupação e crítica quanto aos alunos surdos se tornarem
apenas alunos “copistas”, porém o que foi valorizado aqui não foi a cópia por ela mesma, mas sim
uma cópia de informações específicas em situações necessárias, por exemplo copiar a grafia
correta da palavra “Campinas” que se encontra no uniforme da escola, ou copiar o nome do mês
que está escrito no calendário. O que pode ser o início de atribuição de significado a palavra
copiada, pois embora haja dúvida quando a ortografia, sabe-se qual palavra deve ser usada e
onde ela está.

De modo geral, um dos principais pontos a ser considerado durante a aquisição de uma
segunda língua na modalidade escrita, é o quanto a presença de uma primeira língua que seja
acessível, neste caso a Libras, se faz necessária ao longo do processo.
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