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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem por objeto o estudo sobre multiletramentos, bilinguismo e inclusão de 

alunos surdos numa proposta reflexiva metodológica bibliográfica que reflete a prática escolar 

e a formação de professores como práticas transformadoras. Buscou-se, assim, investigar e 

analisar teorias referentes aos estudos sobre alunos Surdos em consonância com as 

possibilidades de letramentos desses atores através do uso de Tecnologias da Informação e 

Comunicação, na perspectiva da compreensão e do uso social da Língua Portuguesa (L2), a 

partir de observações vivenciadas pelo pesquisador sobre os alunos Surdos no Colégio Centro 

Integrado Oscar Marinho Falcão – CIOMF, situado na cidade de Itabuna Ensino Fundamental 

II, escola qualificada como um lugar de inclusão de surdos desde o ano de 1999, priorizando-

se uma análise crítico-reflexivo sobre o ensino de Língua Portuguesa, com base no referencial 

teórico da  Linguística Aplicada Crítica. A utilização de recursos tecnológicos como tablets, 

computadores, iphone por tais estudantes, em multíplices espaços, justifica a necessidade de 

pesquisar as formas pelas quais a tecnologia digital é usada enquanto ferramenta de 

comunicação e de inclusão na sociedade, bem como as suas possíveis contribuições na 

superação de práticas de ensino usualmente segregadoras. Trata-se de um estudo teórico 

linguístico-crítico não focado em regras gramaticais, mas que considera o ser humano 

enquanto sujeito antropológico, repleto de significados e de sentidos, prenhe de cultura, de 

sentimentos, de alteridade, de direitos a serem respeitados. O trabalho fundamenta-se na 

história e estrutura da Língua de Sinais, nas leis de acessibilidade e no direito ao uso social de 

uma segunda língua (L2), na abordagem sobre o letramento tecnológico-digital como 

ferramenta de inclusão, considerando que a escola supracitada qualifica-se como um espaço 

de acessibilidade, por possuir três Salas de Apoio a pessoas com necessidades especiais. 

Utilizou-se como metodologia uma descrição acurada de referências bibliográficas que se 

coadunem – devido à constatação de que os surdos são invisibilizados por práticas 

pedagógicas tradicionais –, considerando a formação continuada docente com propostas para 

criação coletiva de sequência didática, construção de estratégias de produção escrita em rede 

social e no Whatsapp, visando à articulação conjunta de ações fortalecedoras da inclusão, os 

multiletramentos em uma L2 e o reconhecimento da língua natural dos surdos, a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras, podendo-se concluir que, em relação ao ensino da L2 e sobre a 

inclusão na ótica dos educadores, poderá haver mudanças de atitude desses profissionais, pois 

é preciso considerar que os surdos, quando usuários autônomos de recursos tecnológicos 

digitais, conseguem produzir textos com clareza e coerência, manifestando um pensamento 

livre e reflexivo, interagindo e comunicando-se socialmente.  

 

Palavras-chave: Letramentos. Alunos Surdos. Tecnologias Digitais. Inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis is engaged in the study of multiliteracies, bilingualism and inclusion of deaf 

students in a literature reflective methodological proposal that reflects the school practice and 

the training of teachers as transformative practices. It attempted to thus investigate and 

analyze theories regarding the study of Deaf students in line with the possibilities for 

literacies these actors through the use of Information and Communication Technologies with 

a view to understanding and social use of the Portuguese Language (L2) , from observations 

experienced by the researcher on the deaf students at the Colégio Centro Integrado Oscar 

Marinho Falcão - CIOMF, located in Itabuna Ensino Fundamnetal II, qualified school as a 

place of inclusion of deaf since the year 1999, giving priority one critical and reflective 

analysis of the teaching of Portuguese language, based on the theoretical framework of 

Critical Applied Linguistics. The use of technological resources as tablets, computers, cases 

for such students in Multiplices spaces, justifies the need to investigate the ways in which 

digital technology is used as a communication tool and inclusion in society and their possible 

contributions in overcoming usually segregated teaching practices. It is a linguistic-critical 

theoretical study not focused on grammar rules, but which considers the human being as an 

anthropological subject, full of meanings and senses, full of culture, of feelings, of otherness, 

of rights to be respected. The work is based on the history and structure of sign language, the 

accessibility laws and the right to social use of a second language (L2), on approach to the 

technological and digital literacy as inclusion tool, considering that the aforementioned school 

qualifies as an accessibility space, has three rooms of support for people with special needs. It 

was used as methodology an accurate description of references that fit - due to the fact that the 

deaf are invisible by traditional teaching practices - considering the teaching continuing 

education with proposals for collective creation of didactic sequence, building production 

strategies writing on social network and Whatsapp, aimed at joint articulation of empowering 

actions of inclusion, multiliteracies in a L2 and recognizing the natural language of deaf 

people, the Brazilian Language Signs - Libras, and may be concluded that, in relation to 

teaching L2 and the inclusion in the view of educators, there may be changes in attitude of 

these professionals, it is necessary to consider that the deaf, when autonomous users of digital 

technology resources, can produce texts with clarity and coherence, manifesting a free and 

reflective thinking, interacting and communicating socially. 

 

Keywords: Literacies. Deaf Students. Digital technologies. Inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Língua Brasileira de Sinais – Libras
1
 – é a língua gesto-visual utilizada por alunos 

surdos que, através das mãos, se comunicam com seus pares como Língua Materna. Nas 

escolas públicas, o número de profissionais com formação adequada para entender esta língua 

natural é limitado. Investigar referências bibliográficas sobre as práticas de ensino aos alunos 

surdos no ensino Fundamental II por professores de Língua Portuguesa de forma a 

potencializar o Centro Integrado Oscar Marinho Falcão como lugar de inclusão para além das 

regras gramaticais, visando o bilinguismo, o multiletramento e o uso das tecnologias como 

uso social. Este trabalho é de cunho teórico, entendendo que a partir dos estudos e da prática 

in loco da observação, é possível trazer discussões referentes aos surdos, sua condição de 

visibilidade e pertencimento dentro da escola.  

Enquanto objetivos específicos, buscamos:  

1) Compreender o emprego dos recursos digitais de comunicação e informação utilizados 

pelos surdos como uma das formas de produção e compreensão de textos na escola; 

2) Potencializar discussões sobre a formação de professores de Língua Portuguesa com o 

intuito de trabalhar a problemática da efetiva inclusão do estudante surdo em práticas 

de multiletramentos; 

3) Desenvolver sequências didáticas na escola com foco nos multiletramentos e em uma 

reflexão crítica sobre a inclusão dos surdos na escola. 

O Centro Integrado Oscar Marinho Falcão – CIOMF é uma escola da rede estadual de 

ensino que recebe alunos ouvintes e surdos. A escola é considerada na região como uma 

escola inclusiva para alunos com necessidades especiais, especificamente alunos surdos
2
. O 

CIOMF é uma escola de porte especial, que atende em média 1500 alunos, nos três turnos, 

nos ensinos fundamental e médio. A instituição possui um amplo espaço físico, com vinte e 

                                                           
1
 Existem duas nomenclaturas para representar a Língua de Sinais dos Surdos. LSB – “É outra sigla para referir-

se à Língua Brasileira de Sinais: Língua de Sinais Brasileira. Esta sigla segue os padrões internacionais de 

denominação das línguas de sinais”. (BRASIL, 2004, p. 9).  LIBRAS – “É uma das siglas para referir a Língua 

Brasileira de Sinais. Esta sigla é difundida pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – 

FENEIS”. (Idem, 2004, p. 8). Utilizaremos a sigla Libras. 
2
 A escola atende cerca vinte alunos surdos, entre matriculados nesta unidade de ensino e oriundos de outras 

instituições educativas.  
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sete salas de aula, biblioteca, área de esporte, laboratório de informática. Observamos a partir 

do Projeto Político Pedagógico que há uma sinalização para a importância de formação de 

professores, embora o que temos observado é que, por muitos anos, essa prática ficou estrita a 

encontros voltados para confecção e correção de provas, desconsiderando-se: estudos de 

textos e de novas perspectivas pedagógicas de ensino; dos debates entre professores e das 

denúncias de exclusão; da adequação curricular e das inovações tecnológicas. O que tem sido 

uma crítica comum quanto ao tempo utilizado para realização dos ACs – Atividades 

Complementares. 

A aquisição e o ensino da Libras é um direito adquirido com base na Lei Federal nº 

10.463 de 24 de abril de 2002, fazendo parte do currículo escolar nos cursos de formação de 

professores, intérpretes e de toda comunidade escolar, para que a acessibilidade dos surdos 

aconteça de forma “norteada pela reivindicação de uma escola pública de qualidade em língua 

de sinais, com professores bilíngues e professores surdos” (QUADROS, 2005/2006, p. 36). 

Paralelo à Lei Federal citada acima vigora o Decreto nº 5.626, que reconhece “legalmente os 

direitos dos surdos de acesso ao bilinguismo (Língua Brasileira de Sinais/Português)”, bem 

como: 

 

(...) tratando da inclusão da Libras como disciplina curricular, sobre a 

formação de professores, entre outras  as formações do tradutor/ intérprete 

de Libras, e sobre o ensino da Língua portuguesa como segunda língua para 

os surdos, além de vários outros aspectos (RAMIREZ; MASUTTI, 2009, p. 

15).  

   

A princípio, o que nos fez trabalhar com esta proposta foi a observação no cotidiano 

escolar do silenciamento e invisibilidade dos surdos para daí se pensar na pedagogia dos 

Multiletramentos como contribuição para o ensino da Língua Portuguesa (doravante 

utilizaremos as siglas LP ou L2 que se equivalem), no âmbito da discussão bilíngue, e postura 

problematizadora da prática a partir da Linguística Aplicada Crítica. Nesta escola, quase a 

totalidade dos discentes matriculados é ouvinte, e há que se pensar que “quando uma escola 

não ‘sabe’ como atender às necessidades educacionais de seus alunos, configura-se o 

problema” (CARVALHO, R. E., 1999, p. 61). Desta forma, necessita-se a busca de soluções 

para o problema observado sobre a efetiva inclusão dos estudantes surdos e dentre as 

alternativas possíveis, decidiu-se optar pelo desenvolvimento de uma formação continuada 

com alguns professores de LP. Neste movimento, trazemos à tona novas discussões e 

propostas que podem ser aplicadas não apenas neste espaço supracitado, mas em toda e 
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qualquer unidade escola, como forma de colaboração de novas propostas de ensino que 

reconheçam a escola como o lugar de incluir tudo o que é e for considerado diferente.  

Assim, neste contexto, este trabalho se desenvolve no âmbito do grupo de pesquisa 

Formação, Linguagens e Tecnologias – FORTE. Desde sua concepção, o grupo foca o uso de 

tecnologias digitais da informação e comunicação integradas a tecnologias normalizadas no 

contexto escolar (Borba e Aragão, 2012) a partir de práticas de pesquisa-ação socialmente 

situadas (Mello, Dutra, Jorge, 2008; Paiva, 2005).  Com esses objetivos e ao considerarmos 

uma perspectiva transdisciplinar, buscamos um trabalho crítico e eticamente responsável, para 

que possamos a partir de nossos contextos de prática, refletir acerca de questões sobre 

diferentes usos da linguagem na contemporaneidade. Neste sentido, o trabalho desenvolvido 

ao longo da realização do Mestrado Profissional em Letras objetiva responder aos diversos 

desafios do ensino de Língua Portuguesa no Brasil contemporâneo e embasada em uma 

educação linguística que vise as práticas sociais e suas produções textuais. Neste âmbito o 

trabalho se insere na linha de pesquisa - Leitura e Produção Textual: diversidade social e 

práticas docentes. Esta linha de pesquisa tem como foco estudos que se debruçam sobre: (a) 

ensino e aprendizagem da leitura e da produção textual; (b) panorama crítico do ensino da 

Língua Portuguesa; (c) práticas de letramentos e multimodalidade; (d) Educação  Inclusiva e 

habilidades escolares de leitura e escrita; (e) interculturalidade e multilinguismo; (f) produção 

de material didático inovador – sequência didática.   

A partir da nossa própria inserção no contexto escolar, identificamos que diversas 

ações poderiam ser articuladas em conjunto. Nosso trabalho leva em consideração as leituras 

realizadas acerca das políticas públicas de inclusão dos surdos, os estudos sobre bilinguismo 

como um recurso de acessibilidade na sociedade e a pedagogia dos multiletramentos como 

uma estratégia de ensino-aprendizagem coerente com práticas sociais na atualidade. Como 

passo inicial, considerando como intuito a efetivação de um diálogo sobre a referida escola e 

sua proposta de inclusão a partir do conceito de Linguística Aplicada Crítica, e como práticas 

de ensino pautadas nos multiletramentos poderiam contribuir para ações de uso da Língua 

Portuguesa – LP.  O universo onde os surdos estão inseridos é predominantemente oral, e 

possivelmente essa seria uma nova estratégia de visibilidade, inclusão nas práticas 

pedagógicas e respeito às diferenças.  

Ao longo de todo o processo, as notas de campo registradas foram importantes para o 

registro de falas voluntárias dos professores, revelando sentimentos, angústias, 

esclarecimentos, novos olhares e novas possibilidades de práticas.  O tempo utilizado para 

esta pesquisa em nada perturbou a prática de ensino na escola. Desde o início, este 
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procedimento foi acordado em conjunto com a direção e coordenação pedagógica. A elas 

foram apresentados os objetivos da pesquisa que pode ser observada sem maiores problemas.  

Os comentários observados no que se refere a este trabalho trouxe-nos o desvelamento 

de uma práxis excludente que iguala os sujeitos surdos como sujeitos ouvintes, sem levar em 

consideração a sua característica peculiar que é a surdez, o que gera, inevitavelmente, o 

predomínio da maioria não surda. Sentimos que é preciso uma transformação não apenas 

naquele espaço, mas, acima de tudo, das ações políticas do fazer e entender a educação 

inclusiva como algo específico, como ação de oportunizar o “abraço” e acolhimento ao 

diferente, como escola que viabilize o ensino de qualidade e de prática social. O 

comprometimento da educação não se resume a leis ou documentos, mas vai muito mais 

além, pois estamos lidando com seres humanos capazes, inteligentes, competentes em seus 

afazeres profissionais e pessoais, hábeis em uma língua específica.  

No primeiro capítulo, situamos o leitor sobre a Libras, no propósito de direcionar a 

leitura com base na legislação de inclusão e acessibilidade, além do reconhecimento 

autônomo dos surdos sobre uma língua específica componente do cenário da educação como 

proposta de situar, no decorrer deste trabalho, os avanços e retrocesso que vêm acontecendo 

nas escolas públicas. Paralelo a essa discussão, apresentamos o ensino da LP como essencial 

para que os surdos se tornem bilíngues no universo oral, numa estratégia de inserção na 

unidade linguística nacional pertencente a eles ou da qual fazem parte.  

 No segundo capítulo, introduzimos o referencial teórico articulado que permitirá 

fundamentar este trabalho a partir da Linguística Aplicada Crítica (FREITAS; PESSOA, 2012; 

PENNYCOOK, 2006; RAJAGOPALAN, 2003; MOITA LOPES, 2006); do Multiletramento 

(ROJO, 2009; 2012; 2013); da pesquisa sobre Língua Brasileira de Sinais (QUADROS; 

SCHMIEDT, 2006; QUADROS; KARNOPP, 2004). Fundamentamos-nos igualmente em um 

marco legal com base em leis educacionais para a inclusão: Lei 10.098/00 (Lei da 

acessibilidade); Lei 10.172/01 (Lei do Plano Nacional de Educação); Resolução MEC/CNE: 

02/2001 (Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica); Portaria 

1679/99 (acessibilidade à Educação Superior). Neste capítulo, abordamos o papel da 

Linguística Aplicada Crítica como um caminho para a desconstrução de dogmas que excluem 

o sujeito a partir de um fazer unilateral e inexpressivo sobre o uso da língua e o papel da 

escola inclusiva.   

 No terceiro capítulo abordamos reflexões referentes à invisibilidade do aluno surdo 

mediante o conceito estabelecido pelo Modelo Médio e Social historicamente, trazendo à tona 

uma discussão sobre o que de fato efetiva um sujeito considerado patológico. Além disso, no 
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quarto capítulo, apresentamos propostas dos letramentos e das tecnologias digitais referentes à 

surdez pelo viés do que a escola formaliza em paralelo à prática pelo uso social da internet 

realizada no cotidiano surdo.  

Por fim, o quinto capítulo apresenta uma descrição metodológica justificando o 

procedimento de pesquisa bibliográfica, além de expor possibilidades de aplicações, 

apresentando outras propostas de como trabalhar na escola, utilizando este material 

dissertativo, com as metodologias cabíveis que são: pesquisa qualitativa, coletas de dados por 

meio de notas de campo e criação de sequência didática como construção coletiva e dialógica. 

Logo após, tecemos as considerações finais deste trabalho dissertativo. 



14 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo iniciamos nossa discussão ao apresentar situações históricas do 

surdo no Brasil e as transformações ocorridas no decorrer dos anos, além do papel 

fundamental da formação continuada de professores como uma maneira produtiva de se 

efetivar uma escola inclusiva. Argumentamos que o pensar em escola sem reconhecer a 

linguagem humana e sua diversidade é inibir a inclusão e a participação de alunos 

surdos na conquista por uma identidade bilíngue, ou seja, “uma proposta de ensino que 

preconiza o acesso a duas línguas no contexto escolar, considerando a língua de sinais 

como língua natural e partindo desse pressuposto para o ensino da língua escrita” 

(SALLES et al, 2007, p. 57), assegurada pelo Ministério da Educação – MEC e 

Secretaria de Educação Especial – SEESP – Decreto 5.626 de 2005, artigo 14 

(BRASIL, 2005).  

 Nesta linha, é primordial a valorização da sua língua natural, reforçando o que 

está posto nos Parâmetros Curriculares Nacionais quando informa que a sua “língua 

materna não é o português” o que se justifica “o ensino de língua portuguesa como 

segunda língua.” (BRASIL, 1998a, p. 23). A Libras é uma língua natural, reiteramos, 

por que:  

 

compartilham uma série de características que lhes atribui caráter 

específico e as distingue dos demais sistemas de comunicação (...); 

criatividade (...); arbitrariedade da ligação entre significante e 

significado, e entre signo e referente (...). (QUADROS; KARNOPP, 

2004, p. 30). 

 

 Assim, com base na Linguística Aplicada Crítica – ( doravante LAC), em que “a 

língua deixa de ser vista como mero reflexo da realidade e passa a ser compreendida 

como instrumento de ação, mudança e resistência” (FREITAS; PESSOA, 2012, p. 232), 

faz-se necessária a prática da política da diferença, pois se “configura mais como uma 

maneira de pensar e ser do que como uma série de temas que devem ser discutidos” 

(PENNYCOOK, 2001 apud FREITAS; PESSOA, 2012, p. 235). Buscamos ao longo 

deste trabalho, do qual esta dissertação é seu resultado documentado, argumentar em 

favor da possibilidade sempre rica de um diálogo entre escola, tecnologia, 

multiletramentos e o universo do aluno que permita o ensino de Língua Materna – para 

os surdos a Libras – e LP de forma social e política, pois “a linguagem é elemento 
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fundamental para tudo que se passa em sala de aula. Não somente na sala de aula de 

língua materna ou de língua estrangeira, mas também na sala de aula de todas as outras 

disciplinas” (FORTKANP, 2000, p. 21). 

 

2.1 Uma história da educação inclusiva de surdos no Brasil 

 

Descrever características sociais e narrar histórias dos surdos e da aceitação 

destes no contexto social brasileiro é enveredar por situações de luta social, 

acessibilidade, inclusão e humanização. Há traços nessa história que apresentam os 

surdos de maneira cruel, desumana e impensada. Contudo, hoje, com as leis de 

assistência à inclusão, agindo de maneira rígida, o perfil dessa história se ressignifica, 

mesmo que timidamente, demonstrando um grande avanço na história, também, da 

educação brasileira. 

Durante longos anos, as escolas do ensino fundamental não abordavam qualquer 

discussão sobre a inclusão de alunos surdos em sua prática cotidiana. O pensamento 

unilateral, voltado somente para o ensino com base na oralidade, tornava a escola 

confortada diante do novo, diante do diferente. Quebrar esse paradigma trouxe 

desconforto tanto numa visão macro do sistema educacional quanto numa prática 

específica na sala de aula.  

“No Brasil dos séculos XVII e XVIII, usou-se maciçamente uma Língua Geral, 

em suas diferentes modalidades” (SALLES et al, 2007, p. 29) e essa língua era a Língua 

Portuguesa, língua de prestígio e considerada como a língua oficial, renegando toda e 

qualquer possibilidade de uma segunda língua vigente nas escolas e no contexto social. 

Pensar em aceitar a LSB como língua concomitante era algo impossível de aceitação.  

Mas, “em 1755, em Paris, o abade L’Epée funda a primeira escola pública para o 

ensino da pessoa surda” e “no Brasil, a educação dos surdos é iniciada com a chegada 

do francês Ernest Huet, em 1855, no Rio de Janeiro”, “num momento em que tais 

indivíduos não eram reconhecidos como cidadãos” (SALLES et al, 2007, p. 55), o que 

justifica desconstruir padrões político-sociais para o novo que já estava ali, convivendo 

simultaneamente com o mundo oralizado, com os indivíduos ouvintes. Para o quadro 

educacional se instalava um novo desafio, muitas vezes rejeitado por falta de 

conhecimento e por desconsiderar o diferente como parte da diversidade. Ou seja, 

receber um aluno surdo numa escola de ouvintes, equivaleu a uma cruel segregação de 
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sujeitos que sinalizavam entre si, considerados pelos demais ouvintes como uma língua 

gestual, mímica, pantomima, macaquices (GESSER, 2009), enfim, um sujeito que não 

dominava qualquer língua, prevalecendo a ideia de que o “surdo é considerado como 

deficiente auditivo que deve ser curado, corrigido, recuperado” (SALLES et al, 2007, p. 

55-56). 

O oralismo torna-se hegemônico, e a língua de sinais, por sua vez, é considerada 

‘tradicional’ e ‘acientífica’ (JACINTO, 2001), fatores que permaneceram sustentados 

por uma pedagogia da discriminação e do preconceito nas escolas, especificamente. 

Como se percebe, discutir a educação de surdos é algo muito mais político do que 

meramente um fator de aceitabilidade por parte dos ouvintes. Requer leis que assegurem 

a entrada e permanência desse sujeito, invisibilizado a partir do contexto oralizado nas 

escolas, bem como de discussões profundas e de cunho social, composto por lutas de 

garantia a direitos conforme reza na Constituição Brasileira.  

O poder da língua é outro fato a se discutir. Permitir a convivência de duas 

línguas num mesmo contexto de uso – o uso social – mexeu com estruturas 

governamentais o que confirma Gesser (2009, p. 9), quando diz que a:  

 

marca linguística não é a única questão nas discussões sobre a surdez, 

mas é a legitimidade da língua que confere aos surdos alguma 

‘libertação’ e o distanciamento dos moldes e representações até então 

exclusivamente patológicas. 

 

Além disso, fez-se necessária a Regulamentação da Lei nº 10.436 (conhecida 

também como a Lei de Libras) em 22 de dezembro de 2005 que “passará para a 

história como um marco positivo na luta pelos direitos de cidadania dos surdos 

brasileiros”, bem como o Decreto 5.626, capítulo III que prevê a inserção da: 

 

língua de sinais como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 

formação de professores para o exercício do magistério, em nível 

médio e superior; disciplina curricular optativa nos demais cursos de 

educação superior e na educação profissional; formação de 

profissionais surdos e ouvintes para o ensino da língua de sinais; 

formação e avaliação dos Intérpretes e Tradutores de Libras (...). 

(BRASIL, 2005). 

 

A construção histórica da Libras se faz gradualmente, requerendo o apoio da 

sociedade, como também de instituições públicas e organizações não governamentais, 

propondo uma identidade específica, de um grupo específico que tem uma língua 
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estruturada que “é autônoma, ou seja, independente de qualquer língua oral em sua 

concepção linguística” além de possuir “todas as características linguísticas de qualquer 

língua natural”. (GESSER, 2009, p. 21, 33). 

Há uma série de fatores e necessidades que devem ser debatidas entre todos os 

setores da sociedade, principalmente nas escolas, lugar onde os alunos surdos acreditam 

ser um espaço de aprendizagem e aquisição da L2. Pode parecer estranho, mas se faz 

necessária tal aquisição, pois o surdo está envolvido, em todos os aspectos, com a língua 

falada, língua dominante diante da quantidade de usuários da Libras (utilizaremos 

doravante as siglas L1 ou Libras, que também se equivalem). Aprender a L2 é ser 

proficiente bilíngue
3
, ou seja, ter uma língua natural como base – a L1– (SALLES et al, 

2007) e outra língua que permeia seu universo. Desta forma, o aluno surdo poderá usar 

ambas as línguas de acordo com o contexto, que é classificado como diglossia, ou seja, 

duas línguas coexistentes numa sociedade. 

Assim, o surdo se sentirá inserido no âmbito comunicacional, o que permitirá 

torná-lo incluído verdadeiramente na cultura linguística em seu lugar e espaço de 

nascimento, e como também assegurar a prática de sua identidade enquanto “falante” 

das duas modalidades. Ressaltamos que “há poucos documentos registrados por surdos, 

e sobre surdos, que possam fornecer informações sobre a sua origem e o 

desenvolvimento das línguas de sinais entre surdos” (GESSER, 2009, p. 35-36), o que 

lhes confere uma identidade criada a partir das necessidades de se sentirem parte de 

todo e qualquer contexto onde eles estejam.  

Paralelo aos espaços culturais e identitário surdos, há o espaço cultural ouvinte, 

espaços em que tanto para um como para o outro, o que deve prevalecer é a inclusão 

numa concepção cidadã, garantida por leis de direito e de permanência dentro e fora da 

escola. Outro ponto marcante no Brasil quanto à referência e formação de surdos é que 

“em setembro de 1857, no Rio de Janeiro, foi fundado o Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES)” (GESSER, 2009, p. 37). Até os dias de hoje esse espaço forma não 

apenas alunos surdos, mas professores do todo o país com o fim de expandir e divulgar 

a LSB numa proposta de inclusão e bilinguismo nas escolas. A princípio, seu objetivo 

                                                           
3
 Por bilinguismo entende-se o “(...) reconhecimento da coexistência de duas línguas ao redor da criança 

surda e do direito que esta tem de adquirir uma língua natural e também de aprender a língua oficial do 

país.” (SLOMSKI, 2011, p. 47). 
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era trabalhar a formação de surdo numa ideia do oralismo
4
, disseminada em 1911, onde, 

sob, a ordem de Ana Rímoli de França Doria, havia a separação dos “surdos mais 

velhos dos mais novos para evitar o contato e o uso de língua de sinais”. (GESSER, 

2009, p. 38). Nessa mesma perspectiva, adotava-se a ideia de que todo surdo nascia 

mudo, construindo nomenclaturas equivocadas como surdo-mudo
5
, mudinho, gaguinho, 

deficiente auditivo.  

A partir das críticas referentes a tal filosofia de ensino, “na década de 1980, 

fundou-se a FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos) (...)” o 

que significou:  

 

um grande avanço em favor da defesa dos direitos dos surdos. Em 

resumo, a origem da Libras está intimamente ligada ao processo de 

escolarização dos surdos, e mesmo que nas instâncias educacionais a 

língua legítima dos surdos tenha sido banida em muitos momentos, os 

surdos sempre a utilizaram entre si. (GESSER, 2009, p. 38). 

 

Por outro lado, diante do forçamento para a prática do oralismo, muitas 

consequências se refletem no cotidiano da vida sócio-educacional, pois muitos dos 

“surdos hoje em dia são iletrados funcionais” e, no Brasil,  

 

é constatado que a grande maioria dos surdos submetidos ao processo 

de oralização não fala bem, não faz leitura labial, nem tampouco 

participa com naturalidade da interação verbal, pois há uma 

discrepância entre os objetivos do método oral e os ganhos reais da 

maioria dos surdos. (SALLES et al, 2007, p. 56). 

 

Se antes o processo de oralização era um fator político, filosófico, hoje a 

concepção política é enxergar o surdo como capaz de usar uma língua viso-cinésico-

gestual, que utiliza as mãos como um legado de sua identidade. É com o olhar da 

                                                           
4
 A visão oralista defende que só através da fala o indivíduo surdo poderá ter seu desenvolvimento pleno 

e uma perfeita integração social. Desse modo, o domínio da língua oral torna-se condição básica para sua 

aceitação em uma comunidade majoritária (SALLES et al, 2007, p. 55). 
5
 Surdo-mudo é provavelmente a mais antiga e incorreta denominação atribuída ao Surdo e é ainda 

utilizada em certas áreas e divulgada nos meios de comunicação, principalmente televisão, jornais e rádio.
 

O fato de uma pessoa ser surda não significa que ela seja muda. A mudez é outra deficiência, sem 

conexão com a surdez. São minorias os surdos que também são mudos. Fato é a total possibilidade de um 

surdo falar, através de terapia da fala, aos quais chamamos de surdos oralizados. Também é possível um 

surdo nunca ter falado, sem que seja mudo, mas apenas por falta de exercício. Por esta razão, o surdo só 

será também mudo se, e somente se, for constatada clinicamente deficiência na sua oralização, 

impedindo-o de emitir sons. Disponível em http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Acesso em 18 

dez. 2014. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defici%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonoaudi%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudo
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/
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inclusão que os surdos cotidianamente compõem os espaços escolares e que, a partir de 

todo o contexto histórico, pode-se avaliar a necessidade de a escola perceber o surdo 

como um sujeito capaz de vivenciar duas línguas simultaneamente. Agindo assim, ter-

se-á, efetivamente, uma escola de valores e cidadania respeitados.  

 

2.2 Escola Pública e as concepções de tecnologia e de inclusão 

 

No atual contexto escolar, as concepções inclusivas têm sido objeto de pesquisas 

e discussões com base nas propostas registradas nas escolas por meio do Projeto 

Político Pedagógico – PPP, nas leis educacionais, bem como na construção do currículo 

e na presença física de alunos surdos buscando a escola como um espaço de inclusão e 

aceitação político-cultural, pois há um campo fértil para o hibridismo cultural, assumido 

legalmente pelas políticas públicas em educação, sobretudo com as recomendações de 

uma Educação para Todos, em todo mundo (DORZIAT, 2009, p. 11). 

Perceber os alunos surdos na escola requer muito mais do que uma simples 

construção curricular de inclusão. Exige a percepção do outro enquanto sujeito 

multicultural, prenhe de memórias, histórias, localização, status, com formação para 

professores e no uso de novas propostas inclusivas, para que a atuação desses sujeitos se 

evidencie na prática pedagógica, tal como se adotam medidas para alunos ouvintes. 

Sugerimos, diante das novas concepções, o trabalho com a pedagogia dos 

multiletramentos, sendo que:  

 

desconsiderar essa nova ordem social e histórica no contexto 

educacional significa não estar atento às novas exigências sociais, 

dificultando, assim, o desvendamento e a superação dos problemas 

existentes, em direção a uma sociedade mais justa, menos excludente 

(DORZIAT, 2009, p. 11). 

 

Rojo (2012, p.13) nos indica que os multiletramentos sinalizam para dois tipos 

específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, 

principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das 

populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais 

ela se informa e se comunica. Uma escola atuante e conectada exige ações que vão além 

dos espaços físicos. O que prevalece nesse espaço são seres humanos, frutos de uma 

realidade de injustiça, descaso social e exclusão, no sentido mais amplo – os surdos. 
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Diante disso, “é necessário primeiro desmontar a lógica reforçada pelas políticas que 

promoveram o atual estado de coisas” (DORZIAT, 2009, p. 11). 

 A desconstrução dessa lógica estática exige ações e inferências que transformem 

um currículo eurocêntrico e oralizado, por exemplo, em algo contextualizado com a 

realidade de alunos especiais que perambulam pelos corredores escolares, em particular, 

os surdos. As novas adequações curriculares para alunos surdos exigem acessibilidade 

significativa. Não basta estar na escola, algo mais deve ser pensado, pois as Leis de 

Acessibilidade cobram atitudes e a quebra de paradigmas diante do velho e do novo, 

num diálogo entre realidade e ficção da educação.  

 Passar despercebido pela realidade invisibilizada na qual se insere o aluno surdo 

é negar o direito à educação de qualidade, à educação inclusiva e atuante na prática 

escolar, visto que, conforme os PCN (BRASIL, 1999, p. 23), são considerados alunos 

especiais os alunos “provenientes de minorias étnicas e culturais (...), aquela 

provenientes de grupos desfavorecidos ou marginalizados e, finalmente, aquele com 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e sensoriais diferenciadas”. E aí se 

incluem os índios, os filhos de imigrantes e os próprios surdos. 

A LDB (1996) já afirma que “os educandos portadores de necessidades especiais 

devem ser atendidos como regra geral, na rede regular de ensino” (SAVIANI, 1997, p. 

180). Desta forma, garantir a permanência do aluno especial com qualidade, na escola, 

envolve leis, muitas vezes descumpridas por diversos motivos, desde a adequação 

curricular, ao desuso do PPP enquanto prática real, como também pela falta de preparo 

dos professores que ali atuam.  No entanto, faz-se necessário o investimento em 

formação continuada para professores e para toda a comunidade escolar, e ainda, na 

adequação física da escola, com salas multifuncionais, do tradutor em Libras, 

justificando a presença atuante do surdo na aquisição dos conhecimentos. 

 Paralelo ao cumprimento das leis brasileiras de inclusão de alunos surdos na 

escola é direito dele reconhecer a sua Libras como parte integrante da grade curricular, 

além de possibilidades de aquisição da LP como segunda língua (L2), pois os mesmos 

estão inseridos no universo de modalidade oral, adquirindo a prática da leitura e da 

escrita.  

 O aluno surdo está inserido neste universo dos multiletramentos e, como outros 

jovens, se encontra imerso nas práticas da cultura digital.  Neste contexto, domina essas 

e outras ferramentas, assim como o aluno ouvinte, tendo acesso à internet a partir das 



21 

 

escolas e da sua casa, além de telefone celular móvel, smartphone, tablets, etc., numa 

composição corporal identitária onde a informação, a pesquisa, o e-mail, SMS, a prática 

online, tudo faz parte do seu universo, comum em sua vida, permitindo a prática social 

do multiletramento, das multimodalidades textuais, com imagens plurais e diversidade 

de linguagens (ROJO, 2012).  

 Conforme afirmam Teixeira e Moura (2012, p. 95), a partir do começo do século 

XXI, “é possível acompanhar um debate no campo dos estudos da linguagem no Brasil, 

particularmente na antropologia, na semiótica e na linguística sobre as práticas de 

leitura e escrita à luz das chamadas tecnologias da informação e comunicação (TIC).” 

Com isso, “essa nova alternativa de comunicabilidade tem proporcionado ao 

aluno surdo maior independência e autonomia comunicacional e, com isso, maiores 

condições de estudo” (SILVA et al, 2010, p. 4). Há, assim, um encontro entre a 

identidade do surdo e sua autonomia no domínio de uma L2, apesar do discurso 

hegemônico e eurocêntrico predominante nas escolas. Essa identidade caminha por 

entre os corredores de um espaço físico que acredita ser um espaço democrático, 

diverso, de coletividade e individualidades, de juventudes. Portanto, é preciso investigar 

o “discurso do poder constituído, recheado de verdades absolutas, que dominam, 

oprimem e excluem os outros, fazendo com que aquilo que representa poder seja 

assumido como identidade.” (DORZIAT, 2009, p. 19). 

A partir dessa constatação explicita no currículo, no livro didático, nas práticas 

em sala de aula, faz-se necessário dialogar coletivamente sobre o papel pedagógico que 

a escola mascara e que ousa chamar de inclusão. Esta situação vivida em nosso contexto 

de prática e discorrida aqui através do histórico de exclusão da comunidade surda em 

seu direito de aprendizagem enquanto comunidade discursiva bilíngue tem-nos 

suscitado reflexões. Como, por exemplo, o que é inclusão de surdos? Como a escola 

percebe essa realidade? Por que no espaço educacional existem alunos surdos, 

proficientes em Libras, mas analfabetos em LP? O que a escola tem feito para corrigir 

essa problemática? Se houvesse formação adequada dos professores em Língua de 

Sinais como também em multiletramentos e práticas digitais de ensinos, teríamos uma 

escola efetivamente inclusiva? Assim, portanto, chamamos atenção para questões que 

temos nos debruçado intelectualmente a fim de fortalecermos nossa prática enquanto 

professores de LP em uma realidade que demanda a inclusão efetiva de alunos surdos 

em práticas discursivas no âmbito do bilinguismo. 
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É muito mais que isso, envereda pelo efetivo cumprimento de leis de 

acessibilidade, pelo desejo do professor, pelo investimento financeiro, pela participação 

democrática da gestão e pela prática educacional, de fato. Invisibilizar ou enxergar o 

aluno surdo é uma questão que deve ser discutida a partir dos projetos escolares, da 

avaliação sistemática, de ações e didáticas específicas para a inclusão. 

Conforme Garcia et al (2012, p. 123), “pensar o papel da escola em um mundo 

globalizado e, por que não dizer, digitalizado e multifacetado tornou-se imprescindível. 

Muito se tem refletido sobre a questão da educação e sobre qual passaria a ser, de fato, 

sua função”. Então, tanto o professor quanto a estrutura educacional devem apresentar 

propostas e possibilidades referentes ao ensino da L2 para alunos surdos (numa 

proposta bilíngue), voltadas para os letramentos, com a construção de significados e 

com estratégias de ensino adequadas, a partir de recursos tecnológicos, acessíveis na 

realidade surda. Contudo, cabe salientar que, nem sempre:  

 

ter os aparelhos e os aplicativos adequados e internet veloz não é 

garantia de que os surdos tenham aprendizagem, faz-se necessário 

uma sistematização e acompanhamento deste processo, caso contrário, 

nada valerá para o âmbito educacional (SILVA et. all, 2010, p. 4). 

 

É neste momento que a escola se apresenta enquanto orientadora, formadora de 

opinião e de conhecimentos. Sistematizar é organizar, gerenciar e planejar conforme a 

realidade escolar. Para tanto, é preciso que os professores também estejam conectados 

nesta nova linguagem. Percebe-se, porém, a partir desta análise, que há muito a se fazer 

para que educação inclusiva e de qualidade esteja conectada com a formação contínua e 

de qualidade dentro e fora da escola. Além disso, o olhar para além dos muros escolares, 

permite, na prática, a valorização da Libras como linguagem inerente ao surdo e que 

essa linguagem é composta por todas as unidades linguísticas como qualquer outra 

língua, inclusive a L2. É a isso que se chama bilinguismo, por que: 

 
a proposta do bilinguismo tem que ocorrer de modo apropriado para 

os interlocutores e a situação, lembrando que os surdos se valem em 

alguns casos da língua de sinais, em outros da oral (em uma de suas 

modalidades) e, em algumas ocasiões, serão as duas línguas em 

alternância (FINAU, 2006, p. 219). 
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2.3 Linguística Crítica e Língua de Sinais Brasileira na escola 

 

O ensino de L2 nas escolas exige que os estudantes aprendam normas da língua 

culta, sejam eles ouvintes ou surdos. Porém, a ideia não é simplesmente “uma 

transferência de conhecimentos da primeira língua para a segunda língua, mas um 

processo de aquisição e aprendizagem em que cada língua apresenta seus papeis e 

valores sociais representados”. (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 24). 

São regras que deveriam ser seguidas, apreendidas e usadas conforme a 

funcionalidade da língua e seus usos nas diversas modalidades textuais, conforme 

consta nos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa, que dizem 

sobre “os textos como conjunto de regras a serem aprendidas, bem como a constituição 

de práticas que possibilitem ao aluno aprender linguagem a partir da diversidade de 

textos que circulam socialmente”. (BRASIL, 1997b, p. 25). Assim como nas OCEMs – 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio que priorizam o ensino de Língua 

Portuguesa sob a ótica de “levar o aluno à construção gradativa de saberes sobre os 

textos que circulam socialmente, recorrendo a diferentes universos semióticos (...)”. 

(BRASIL, 2006a, p. 18). 

Contudo, ao se tratar do ensino de LP para alunos surdos, essas regras são 

tratadas pelo viés da hegemonia da língua oficial, pois a Libras “muitas vezes apresenta 

uma escrita que não atende aos padrões da norma culta da língua”. (ALBRES, 2010, p. 

43) mediante a estrutura da Libras, língua primeira (L1), que possui estrutura própria e é 

realizada em uma modalidade gesto-visual, “que é o meio e o fim da interação social, 

cultural e científica da comunidade surda brasileira”. (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, 

p. 15). O fato é que, nas escolas públicas, torna-se difícil o acesso à L2 para alunos 

surdos, mediante a falta de formação para professores sob uma perspectiva do uso e 

funcionalidade da Libras enquanto língua, bem como ausência de intérpretes, além de 

políticas públicas
6
 diversas e efetivas de inclusão da L1 nas escolas do país.   

O ensino de LP nas escolas centra-se na Constituição Federal como a língua 

oficial do Brasil, sendo, portanto, “língua cartorial em que se registram os 

compromissos, os bens, a identificação das pessoas e o próprio ensino”. (QUADROS; 

SCHMIEDT, 2006, p. 19), o que dificulta as possibilidades de ensino de Libras, que 

                                                           
6
 Políticas linguísticas para surdez: ações consideradas imprescindíveis para que se reconheça, de fato, a 

língua brasileira de sinais enquanto língua nacional. (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 16). 
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embora reconhecida pela lei 10.436/2006, incita todos os envolvidos na educação a 

discussões que pautam a prática escolar. De fato, para os ouvintes, a Libras é uma 

língua nova, diferente, que requer estudo semelhante à língua inglesa, francesa, 

espanhola, etc. Todavia, o que faz a diferença entre a L1 – a língua dos surdos – e uma  

língua adicional (L2), embora os surdos também aprendam a Língua Portuguesa 

conforme o tempo de aprendizagem no convívio escolar e nos diversos espaços letrados,  

é o fato de o surdo ser nativo em um contexto que traz a língua oral como privilegiada.  

Os surdos “são cidadãos brasileiros” e “têm o direito de utilizar e aprender esta língua 

oficial que é tão importante para o exercício da sua cidadania”. (QUADROS; 

SCHMIEDT, 2006, p. 17), abrindo espaço para a prática do bilinguismo
7
. “A proposta 

bilíngue sugere-nos, então, mudanças que se mostram necessárias, sendo a mais 

importante delas o respeito à língua de sinais como língua natural
8
 e de direito dos 

surdos.” (GESUELI, 2006, p. 279). 

Além disso, as leis dão seguridade e obrigam que as escolas recebam alunos 

surdos em seu contexto escolar, como também a formação de professores em cursos de 

Libras, além da contratação de intérpretes em Português - Libras para as salas de aula. 

Entretanto, segundo Gesueli (2006) embora tenhamos as leis, a prática não tem sido 

essa.  

O que trazemos como proposta é que haja uma quebra de paradigmas referente à 

estrutura da L1 utilizada pelos surdos como sendo uma língua que não permite a 

compreensão, o entendimento ou o seu uso social, o que é um grande equívoco, pois os 

alunos surdos vivem e convivem naturalmente no universo oralizado, mesmo sem ouvir, 

a partir da criação de associações e comunidades de surdos, do convívio com seus pares 

em igreja, escolas, teatros e da construção permanente de uma identidade também surda, 

que “se constrói dentro de uma cultura visual”. (GESUELI, 2006, p. 284).  

Há um letramento multimodal inerente aqui mediante sua visão e seus contatos 

com o outro assim como a partir das informações que circulam em propagandas de 

outdoors, em placas de sinalizações, livros didáticos e paradidáticos etc., e ainda a partir 

                                                           
7
 Bilinguismo: “decreto 5626 de 2005 assinala que a educação de surdos no Brasil deve ser bilíngue, 

garantindo o acesso a educação por meio da língua de sinais e o ensino da língua portuguesa escrita como 

segunda língua”. (QUADROS; SCHMIEDT 2006, p. 17).  
8
 (...) com características próprias de uma língua natural qualquer e não no sentido de inato ou de língua 

universal (GESUELI, 2006, p. 279). 
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do multiletramento, principalmente o letramento digital fazendo o uso da L2 em “seu 

cotidiano por meio de diferentes tipos de produção textual, em especial, destaca-se a 

comunicação escrita através de celulares, de chats e e-mails”. (GESUELI, 2006, p. 23). 

Ainda, os surdos produzem textos diversos, diariamente, pelas redes sociais na internet, 

e assim se comunicam e são compreendidos no mundo externo da escola, através desses 

recursos tecnológicos. 

Uma questão que temos a refletir é que a escola ainda se concebe no século 

XVIII, desatualizada, receosa quanto ao uso das tecnologias e prioriza tão somente a 

oralidade, equivocando-se quando examina e avalia os surdos comparando-os aos 

ouvintes. São dois universos diferentes convivendo em um mesmo espaço sócio-

educativo e à escola, urge uma transgressão linguística, ou seja, faz-se urgente a prática 

da “necessidade crucial de as fronteiras do pensamento e da política como 

epistemológicos para transgredir as fronteiras do pensamento e da política tradicionais”. 

(PENNYCOOK, 2006, p. 82).  

Um fator importante é que os professores de LP a compreendem como uma 

forma engessada, generalizada linguisticamente como sendo apenas uma língua oficial, 

sem reconhecer sua variação, mantendo-a em constante estado de hibernação, o que é 

um engano, pois a língua se transforma a todo instante. Entendê-la, por exemplo, a 

partir do uso das TIC é comprovar o que de fato é uma língua: mudança conforme os 

tempos, as gerações, o contexto e os recursos. Imagens, emoticons, ícones, abreviações, 

textos curtos e longos são alguns dos recursos que os surdos usam em seu dia a dia em 

um contexto social da língua, abrindo-se para “os múltiplos letramentos, que, 

envolvendo uma enorme variação de mídias, constroem-se de forma multissemiótica e 

híbrida (...), nos hipertextos na imprensa ou na internet, por vídeos e filmes, etc.” 

(BRASIL, 2006a, p. 29), corroborando com o papel da escola em sua prática inclusiva, 

que venha “possibilitar letramentos múltiplos”. (BRASIL, 2006a, p. 28), como um lugar 

de todos. 

Neste contexto, a LAC e a pedagogia dos multiletramentos (BRASIL, 2006a; 

BORBA; ARAGÃO, 2012) possibilitam novas compreensões a respeito do uso da 

língua e de seu ensino, pois, através dela, é possível “reconhecer no discurso algo além 

de como a gramática de uma língua é exemplificada dentro desse discurso”. (SOUZA, 

1995 p. 1, apud HARRIS, 1952). Desta forma, faz-se necessário entender: 
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a LAC como uma abordagem mutável e dinâmica para as questões da 

linguagem em contextos múltiplos, em vez de como um método, uma 

série de técnicas, ou um corpo fixo de conhecimento (...) [ou seja] 

compreendê-la como uma forma de antidisciplina ou conhecimento 

transgressivo, como um modo de pensar e fazer problematizador 

(PENNYCOOK, 2006, p. 67).  

 

E o papel do linguista aplicado é comprometer-se “com a transformação social”. 

(OLIVEIRA, 2009, p. 93). Apesar de haver formação, inovação e novas propostas de 

ensino da língua portuguesa, temos ainda uma tradição que limita os processos de 

transformação das práticas. Como por exemplo, ainda se nota que as disciplinas se 

mantêm de maneira isolada entendendo, inclusive, que as práticas de letramento são 

responsabilidade apenas de professores de línguas, o que a pedagogia dos 

multiletramentos problematiza (BORBA; ARAGÃO, 2012; ROJO, 2012). Esse ensino é 

transmitido aos alunos surdos sem qualquer oportunidade de análise, questionamento, 

embora as novas avaliações escolares – externas e internas – troquem em miúdos os 

novos olhares sobre o ensino e o fazer educação, porque também, a LAC “gera algo que 

é muito mais dinâmico”. (PENNYCOOK, 2006, p. 1).  

Além disso, é urgente reconhecer a L1 como um sistema linguístico próprio 

composto por sinais e que os alunos surdos também utilizam a L2 para se comunicar. 

Quando eles utilizam a L2 o fazem conforme a estrutura em L1. Há, portanto, sentido 

quando, por exemplo, um/a estudante surdo/a escrevem utilizando a L2 numa rede 

social, porque “a língua não toma forma através de palavras e frases soltas, mas através 

de discurso associado (...)” (HARRIS, 1952 apud SOUZA, 1995, p. 3), e os surdos têm 

conhecimento disso porque estudaram em escolas oralizadas. A estrutura poderá não 

seguir à risca a L2, mas tem sentido conforme o contexto, e a LAC “possibilita todo um 

novo conjunto de questões e interesses, tópicos tais como identidade, sexualidade, 

acesso, ética, desigualdade, desejo ou reprodução de alteridade, que até então não 

tinham sido considerados como de interesse em LA”. (PENNYCOOK, 2006, p. 68).  

Ou seja, a escola é o lugar para o novo e assim se permitirá a construção do 

novo. Para isso, é necessário descortinar práticas veladas e desenvolver, de fato, o 

sentimento de alteridade, de possibilidades diante de tanta diversidade que por ali 

circula entre os jovens estudantes, a gestão, o corpo docente e a vida em suas nuanças 

entre a língua e o sujeito pertencente dela. Faz-se necessário, portanto, enxergar uma 

autonomia pedagógica escolar, que, segundo Pennycook funciona, para o fazer 
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pedagógico, como “esforço de se tornar autor do próprio mundo, de ser capaz de criar 

nossos próprios significados, de perseguir alternativas culturais dentre as políticas 

culturais de nossa vida diária”. (PENNYCOOK, 1997 apud BARCELOS, 2004, p. 136). 

Urge a acessibilidade no contexto linguístico e nas suas variadas manifestações 

dentro e fora da escola, a desconstruir a hipocrisia (PENNYCOOK, 2006): requer 

formação, geração de novas oportunidades, conhecimento das diferenças e práticas que 

efetivamente signifiquem acessibilidade. Aqui vivemos uma sociedade com múltiplas 

construções de sentido a partir de modalidades semióticas e culturais diversas. 

Reconhecendo tais características do sujeito e no sujeito, reforçam as possibilidades de 

reconhecimento dos surdos em sua maneira específica de escrever e de se comunicar. A 

partir da pedagogia dos multiletramentos enfatizamos que é possível vivenciar 

características comunicacionais vigentes em seu modo peculiar de estar em um universo 

oralizado e, apesar de toda a contextualidade histórica de negação deles, perceber que se 

fazem tão vivos e atuantes quanto qualquer falante de uma língua. A escola e a 

sociedade, por sua vez, criaram subterfúgios covardes para negar este sujeito por ele ser 

diferente, bem como as novas tecnologias. Além disso, o uso da palavra patologia veio 

desenfreadamente possibilitar a exclusão. Porém:  

 

atualmente faz parte do cenário político e educacional a 

problematização do tema inclusão/exclusão social com vistas, entre 

outras coisas, a se propor uma escola que possa convocar e acolher a 

todos em suas singularidades, sejam elas psicológicas, sociais, 

históricas e/ou políticas (SOUZA; CARDOSO, 2001, p. 33). 

 

E há, de fato, “formas de sofrimento e manifestações de resistência diante da 

inclusão que refletem a história vivida pelos surdos em épocas que não se respeitava o 

direito linguístico, o direito ao uso e ensino de libras”. (QUADROS; SCHMIEDT, 

2006, p.14). Por trás desta prática, há o silenciamento linguístico, a negação de uma 

identidade e cultura surdas
9
 e o ensino de gramática da língua portuguesa sob a ótica de 

uma cultura superior. E, assim, argumentamos que equivocam a escola e sua proposta 

pedagógica de ensino. Os surdos são sujeitos letrados e participam de um amplo espaço 

de multimodalidade comunicacional. Ainda, enquanto demandas de afirmação de sua 

identidade, estão imersos em letramentos críticos, pois se emancipam a todo instante no 

                                                           
9
 Identidade/culturas surdas – entende-se como identidades culturais de grupos de surdos que se definem 

enquanto grupos diferentes de outros grupos. (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 14). 
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uso social da língua e a trazem em seu universo cultural, desafiando o senso comum, 

realizando novos significados (PENNYCOOK, 2006).  

Mas a escola, espaço de formação e também de informação, distancia-se da 

linguagem e sua diversidade e privilegia, tão somente, o senso comum que destrói, 

aliena, exclui, e se apresenta desconectada da realidade multicultural que ali permeia. 

Pensar uma sociedade crítica é pensar a linguagem manifestada como estratégia de 

interação, comunicação e acesso. Para além do ensino, há uma construção social e 

diversificada na escola, uma linguagem em uso e com seu papel funcional, intenso e 

social e o ser é sempre “interpretado como diferente (ou como deficiente), dependendo 

da posição ou do lugar que ocupa quem define essa diferença e da posição ou do lugar 

que ocupa aquele que está sendo definido”. (PERLIN, 2000 apud QUADROS; 

SCHMIEDT, 2006, p. 14). 
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3 O EU SURDO E OS OUTROS OUVINTES: O DISCURSO DA 

INVISIBILIDADE 

 

Conscientes do seu estado de surdez, os estudantes sempre demonstraram em 

suas explanações, com as mãos ou através da escrita, que esse estado de ser é uma 

doença, discurso internalizado através da família e da sociedade, onde:  

 

ao longo do tempo, os surdos foram vistos pela sociedade como seres 

‘incompletos’ e falhos – um problema, geralmente, descrito nos 

discursos da Medicina [além de serem classificados como deficientes, 

o que] leva a uma visão de improdutividade que precisa, 

necessariamente, de correção. (ALBERES, 2010, p. 46).  

 

Esse discurso vem sendo incutido nesses sujeitos desde a tenra idade. Os surdos 

se comunicam e se manifestam em sua identidade de língua. É através dos sinais – a 

LSB que os surdos se significam e significam o mundo através de sua língua, pois, 

“discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 

mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” 

(FOUCAULT, 1999, p. 10). 

Há, na LSB, sinais, gestos, contextos, próprios de quem utiliza as mãos para se 

comunicar, dizer de si e manifestar-se culturalmente – o que os identifica. O olhar de 

fora acusa e repudia, denomina e critica, pretenso a dominar, agindo de maneira 

impensada, irracional, porque as diferentes línguas, quando comparadas, mostram que 

as palavras nunca alcançam a verdade, nem a expressão adequada; se fosse assim, não 

haveria um número tão grande de línguas. (NIETZSCHE, 1873 apud SOBRINHO, 

2001, p. 11). 

A verdade do outro são metáforas, “são ilusões das quais se esqueceu de que 

são, metáforas gastas que perderam a sua força sensível.” (NIETZSCHE, 1873 apud 

SOBRINHO, 2001, p. 13), criadas a partir de si sobre o outro, descumprindo o princípio 

e a política da alteridade, uma ação interdependente, um estado do que é o outro e o ser 

diferente, uma relação simultânea entre o eu e o outro. Dizer que o surdo é doente é 

materializá-lo na ideologia do silenciamento, da negação do outro diferente e da 

necessidade de defini-lo sob o jugo da inferioridade. De fato, tal discurso facilita a 

isenção da mea culpa e determina a culpabilidade no próprio sujeito: ele é assim, o 

problema é dele e está com ele. Se é diferente é doente, gauche, e deve viver à margem 
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da sociedade. Além disso, a escola se diz inclusiva e diversa. Cria propostas 

pedagógicas de acessibilidade, mas “só temos falado da obrigação de mentir segundo 

uma convenção estabelecida, mentir como rebanho e num estilo obrigatório para todos” 

(...) e “o homem esquece que é assim que se passam as coisas. Ele mente portanto 

inconscientemente”. (NIETZSCHE, 1873 apud SOBRINHO, 2001, p. 13).  

A negação deste empoderamento, do ser complexo em sentidos e histórias 

significativas traz como consequência a baixa escolaridade e a exclusão por linguística, 

visto que não há interesse por parte da família, primeiramente, em colocar seus filhos na 

escola, como também da própria escola que se recusa a recebê-los, ou, quando os 

recebe, não apresenta nenhum tipo de prática ou formação de professores referente à L1. 

Apenas reforça que “a história da educação de surdos é uma história repleta de 

controvérsias e descontinuidades. Como qualquer outro grupo minoritário, os surdos 

constituíram-se objeto de discriminação em relação à maioria ouvinte”. (BRASIL, 

2006b, p. 67). Paira nessa construção do preconceito o discurso hegemônico que 

privilegia uma cultura educacional eurofônica
10

, ou seja, valorizando e privilegiando o 

ensino através da oralidade em uma sala heterogênea. O que se sabe é que:  

 

a linguagem permite ao homem estruturar seu pensamento, traduzir o 

que sente, registrar o que conhece e comunicar-se com outros homens. 

Ela marca o ingresso do homem na cultura, construindo-o como 

sujeito capaz de produzir transformações nunca antes imaginadas. 

(BRASIL, 2006b, p. 67). 

 

  

No entanto, não é bem dessa maneira que as escolas se apresentam, velando 

mais e mais o discurso que exclui, massacra e determina o poderio educacional, o que 

não é surpresa quando há um reporte histórico que viola tal direito a outras minorias 

culturais. E o que isso tem gerado na história individual e coletiva dos surdos é esse 

olhar introspecto de que ser surdo é ser doente. Ser doente, por sua vez, é não ser capaz 

de agir naturalmente durante a vida em lugares saudáveis. Nessa trajetória, “(...) a 

opressão a que os surdos foram submetidos, proibidos de utilizar sua língua e obrigados 

a comportarem-se como os ouvintes, trouxe uma série de consequências negativas”. 

(BRASIL, 2006b, p. 67).   

                                                           
10

 Expressão utilizada para representar a supervalorização da fala, da oralidade, o que prejudica a 

aprendizagem dos alunos surdos que utilizam das mãos, numa estrutura gesto-visual, característica da 

Língua de Sinais.  
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Ao lado desses fatores históricos, o discurso e o imaginário perpetuaram o 

sentimento de inferioridade, de exclusão entre o “eu surdo” mediante o convívio com 

“os outros”, onde, até mesmo a família, também se viu contaminada, buscando o 

recurso da aposentadoria prematura, safando sua responsabilidade, bem como a 

responsabilidade do sistema ideológico. Conforme Orlandi (2002, p. 15), “o discurso é 

assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-

se o homem falando”, embora se perpetue o silenciamento dos surdos e das políticas 

referentes aos mesmos. Porém, se o discurso é hegemônico e se há uma ideologia do 

silenciamento, torna-se complexa qualquer possibilidade de manifestação entre o poder 

e o mais fraco, o subordinador e o subordinado, criando uma “noção de memória 

discursiva na problemática da análise do discurso político” (COURTINE, 2009, p. 104). 

Retomando o olhar do “eu surdo e os outros ouvintes”, nota-se que a 

invisibilidade é essencialmente política, cujas representações sociais são criadas e 

recriadas no bojo da sociedade, o que se pode comprovar no documento do MEC sobre 

Saberes e Práticas da Inclusão (BRASIL, 2006b, p. 70), quando afirma que: 

 

mais de um século desse modelo, como prática hegemônica na 

educação de surdos, acarretou no seguinte resultado: uma parcela 

mínima de surdos conseguiu desenvolver uma forma de comunicação 

sistematizada, seja oral, escrita ou sinalizada, e a maioria foi excluída 

do processo educacional ou perpetuou-se em escolas ou classes 

especiais, baseadas no modelo clínico-terapêutico. Isso provocou o 

surgimento de uma geração de pessoas que não apenas fracassou em 

seu processo de domínio da língua oral, como também, 

generalizadamente, em seu desenvolvimento linguístico, emocional, 

acadêmico e social. 

 

Há uma negação da verdade, uma desconstrução dos direitos e das leis, a 

apropriação do direito pelo ato “senhorial de dar nomes” que:  

 

vai tão longe, que se pode considerar a própria origem da linguagem, 

como um ato de autoridade que emana dos que dominam.  Disseram: 

‘Isto é tal e tal coisa’, vincularam a um objeto ou a um fato tal ou qual 

vocábulo, e assim ficou. (NIETZSCHE, 2002, p 3). 

 

Negando, por sua vez, a visão do aprendiz através do discurso político dos anos 

1990, período em que, na análise de Ana Maria Barcelos “o aprendiz passa a ser visto 

como possuidor de uma dimensão política. A linguagem passa a ser concebida como 
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instrumento de poder. Também se percebe a influência da pedagogia crítica de Paulo 

Freire, em teorias de ensino de línguas”. (BARCELOS, 2004, p. 126). 

Apesar disso, no cotidiano escolar, o discurso senhorial percorre os corredores e 

a salas de aula, o pensamento cristalizado de professores e gestores, e isso, naturalmente 

é passado para os alunos surdos que, muitas vezes leigos dos seus direitos, perpetuam 

novamente a estima da inferioridade e da doença. Ressaltamos que essa doença é a 

verdade do “homem do rebanho” e a mentira da realidade dos Surdos, pois “a verdade e 

a mentira são construções que decorrem da vida no rebanho e da linguagem 

correspondente” (NIETZSCHE, 1873 apud SOBRINHO, 2001, p. 6). 

É preciso ter cuidado para não tirar conclusões apressadas e infundadas, no 

cotidiano escolar, atribuindo apenas ao aluno a culpa por seu ‘fracasso escolar’. É muito 

comum afirmar-se que os surdos não apresentam forma alguma de comunicação ou 

linguagem desenvolvida; que seu pensamento é concreto ou primitivo, porque não se 

expressam por meio da linguagem oral. Geralmente, atribuem-se à sua condição de 

‘deficiente’, todos os comportamentos que destoam daquilo que é considerado normal 

pela sociedade. (BRASIL, 1997a, p. 72). 

O ser surdo é estar inserido na práxis do cotidiano e para que essa prática se 

revele empoderamento, sentimento de pertença no mundo local e global – escola, 

sociedade e mundo –, que pensamos numa prática pedagógica, cujo objetivo é instigar, 

através dos novos olhares, da questão da identidade surda, da prática da autonomia, de 

uma educação bilíngue e do uso das TIC, propostas de troca de experiências a partir da 

criação de uma rede social – Facebook – para fins de novas vivências com outros surdos 

e, também, ouvintes, para a produção textual em LP na estrutura da L1, para a leitura de 

textos dos pares e, também, textos em L2 produzidos por ouvintes, já descrito pelo 

documento Saberes e Práticas da Inclusão, por que:  

 

(...) recursos tecnológicos (vídeo/TV, retroprojetor, computador, 

slides, entre outros) – constituem instrumentos ricos e atuais para se 

trabalhar com novos códigos e linguagens em sala de aula. A 

preferência deve ser por filmes legendados, pois isto facilita o 

acompanhamento pelos surdos. No entanto, é sempre bom estar 

discutindo, previamente, a temática a ser desenvolvida, o enredo, os 

personagens envolvidos, pois caso a legenda não seja totalmente 

compreendida, por conta do desconhecimento de algumas palavras 

pelos alunos surdos, não haverá prejuízo quanto à interiorização do 

conteúdo tratado. (BRASIL, 2006b, p. 75). 
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E também, perceber que os surdos têm utilizado esses aplicativos em suas 

pesquisas, dentro e fora da escola. Eles divulgam informações nas redes sociais, 

demonstrando que estão atentos aos avanços dessas tecnologias e fazendo uso do 

suporte de suas necessidades, sejam elas educacionais, sejam sociais e outros.  

Nosso maior propósito aqui neste argumento é analisar os discursos propostos 

pela sociedade que cerceiam o universo das pessoas com necessidades especiais, para 

desconstruir, ou, pelos menos, repensar o imaginário internalizado por “homens do 

rebanho”, utilizando o olhar como veículo de visibilidade das diferenças, das 

especificidades do outro sobre o eu, sobrepondo as políticas da equidade. Para isso, 

deixamos claro que:  

 

(...) é importante que os sistemas educacionais estejam preparados 

para lidar com as diferentes demandas socioculturais presentes nas 

escolas, planejando-se e implementando propostas pedagógicas que 

estejam, desde a sua concepção, comprometidas com a diversificação 

e flexibilização curricular, a fim de que o convívio entre as diferenças 

possa ser, de fato, um exercício cotidiano, no qual ritmos e estilos de 

aprendizagem sejam respeitados e a prática da avaliação seja 

concebida numa perspectiva dialógica. Isso significa envolver a 

coparticipação de aluno e professor, em relação ao conhecimento que 

se deseja incorporar (BRASIL, 1997a, p. 96).  

 

3.1 Surdez, multiletramentos e tecnologias digitais 

 

Os alunos surdos não tendo acesso à oralidade, dominando apenas o universo da 

escrita – o campo viso-espacial, na modalidade gesto-cinésico-visual, é comum 

vivenciarem nas instituições de ensino a prioridade do:  

 

ensino da fala como centralidade do trabalho pedagógico. A 

metodologia é pautada no ensino de palavras e tais atitudes respaldam-

se na alegação de que o surdo tem dificuldade de abstração. Aprender 

a falar tem um peso maior do que aprender a ler e escrever. (SALLES, 

2007, p. 55). 

 

Desta forma, é possível entender que através dos recursos metodológico-digitais 

(com imagens icônicas, hipertextos, palavras, textos variados, avatares digitais), os 

alunos surdos aplicam e usam significativamente a L2 como estratégia de uma prática 

de letramentos social e inclusivo, utilizando tais recursos com o caráter funcional e 

expressivo de uma língua, pois “sabe-se, porém, que a escrita que é tradicionalmente 
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realizada na escola não é semelhante àquela que se realiza em outros contextos” 

(MATENCIO, 1994, p. 47), e a tecnologia extrapola os muros das instituições de 

ensino, carregando em seu bojo, elementos imagéticos que incitam à curiosidade e ao 

desejo pela escrita e tem sido um dos recursos melhor utilizados por estudantes surdos 

em sua prática de letramento na escola e fora dela, promovendo a prática da escrita em 

L2, mesmo utilizando a estrutura de L1 sem a presença de elementos linguísticos, como 

nas produções textuais realizadas por alunos ouvintes, por que:  

 

do ponto de vista dos surdos o uso do computador e da Internet 

inaugurou uma nova dimensão às suas possibilidades de comunicação, 

pois são tecnologias acessíveis visualmente. Se, para os ouvintes, elas 

abriram perspectivas que levaram a modificações profundas nos usos 

e costumes de toda a sociedade, para os surdos, essas mudanças 

podem ser ainda mais significativas. (STUMPF, 2010, p. 2).  

 

Além disso, por ser uma língua viso-espacial, os recursos tecnológicos 

permitem, além das habilidades linguísticas, outras habilidades a partir da observação 

das construções sintáticas no decorrer dos atos de escrita e da leitura. Os Surdos trazem 

em suas práticas sociais e educacionais elementos que os inserem no universo do 

letramento, onde a leitura de mundo (FREIRE, 1989, p. 20) se faz de maneira natural na 

sociedade em que vivem e com os recursos que utilizam, pois: 

 

as tecnologias de informação e comunicação apresentam 

possibilidades múltiplas de inovações metodológicas, e que podem se 

constituir em elementos facilitadores para uma educação bilíngue, 

contribuindo substancialmente para potencializar o desempenho 

escolar dos educandos surdos. (RAMIREZ; MASUTTI, 2009, p. 16).  

 

O conhecimento prévio que os surdos têm do mundo é assimilado e transmitido 

através da língua de sinais, que é estruturada por uma gramática própria que atende aos 

parâmetros universais de uma língua. “O surdos apresentam referenciais culturais e 

linguísticos próprios e, ao mesmo tempo, comungam com os ouvintes os referências da 

cultura nacional e da cidadania” (SALLES, 2007, p. 81), ou seja, atuam no universo 

ouvinte, têm uma língua que os identifica, sendo, portanto, sujeitos letrados. 

 Nesse processo, “um dos objetivos principais da escola é justamente possibilitar 

que seus alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e 

da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática” 

(ROJO, 2009, p. 107; grifos da autora). 
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  Esse olhar da autora permite afirmar que as TIC trazem para a escola 

possibilidades de uso de novas ferramentas comunicacionais, com a perspectiva de 

desenvolver competências e habilidades de leitura e escrita por meio do prazer, do 

lúdico e do uso da linguagem enquanto “patrimônio de toda a humanidade” (ROJO, 

2009, p. 32). Conforme Chartier (1998, apud ROJO, 2013, p. 20), “o novo suporte do 

texto (a tela do computador) permite usos, manuseios e intervenções do leitor 

infinitamente mais numerosos e mais livres do que qualquer uma das formas antigas do 

livro”. O aluno surdo identifica essa liberdade de maneira a se expor tranquilamente 

utilizando todos os recursos que a internet pode oferecer desde textos mais complexos 

(quando pesquisam seus trabalhos escolares em LP), até mesmo animações, emoticons, 

imagens diversas e outros recursos tecnológicos, sem falar no uso dos celulares, uma 

tecnologia móvel.  

Se “a leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta é importante 

para a continuidade da leitura daquela” (FREIRE, 1989, p. 20), os surdos compõem um 

perfil de letramento, pois este, o letramento, está centrado no indivíduo, na sua 

capacidade individual de ler e escrever em qualquer suporte, especificamente no suporte 

tecnológico, resultado da sua organização mental e cognitiva no mundo e com o outro. 

Por ser a L1 a língua primeira dos alunos surdos, faz-se necessário que as escolas 

tenham em seu currículo oficial o ensino de L2, numa proposta bilíngue.  Por 

bilinguismo entende-se uma educação: 

 

efetiva em uma proposta que além de priorizar o uso da língua de 

sinais como primeira língua de instrução e a língua portuguesa como 

segunda língua [que] traz para o ambiente escolar a liberdade de 

emergirem culturas, identidades. Pressupõe rupturas de práticas 

homogeneizadoras de alfabetização tradicional baseada em 

pressupostos fonema-grafema, respeito a formas diferenciadas de 

interação e aprendizagem que privilegiam a cultura visual, com a 

presença de profissionais proficientes, atuantes na comunidade surda e 

com todas as competências necessárias para sua práxis (RIBEIRO, 

2013, p. 76).  

 

             Para tanto, é imprescindível identificar a prática educacional de inclusão de 

alunos surdos em um colégio da rede pública estadual a partir dos recursos tecnológicos 

para o domínio do Letramento Digital como estratégia de ensino da L2, pelo viés 

bilíngue de ensino, reverberando o que de fato é inclusão. Nesse sentido, o ensino de 

L2, a partir dos recursos tecnológicos, tende a se tornar um veículo inovador na 
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aquisição desta língua. O uso das TIC tem sido constante neste universo silencioso. 

Numa relação comunicativa e funcional, observa-se que mais e mais a comunicação 

efetivada por alunos surdos amplia-se através desses recursos, numa demonstração de 

inclusão comunicacional, que possibilitam: 

 

mais que um mero uso de uma ferramenta de trabalho sofisticada, as 

experiências que utilizam as mídias tecnológicas, em especial aquelas 

que facilitam a comunicação a longa distância, têm ganhado terreno 

junto ao processo de alfabetização e letramento. As TICs também têm 

sido muito utilizadas pela comunidade surda em suas atividades 

diárias de comunicação. Vale lembrar, neste sentido, o uso que os 

surdos fazem das salas de bate-papo, de aplicações como ICQ
11

 e das 

mensagens via aparelhos celulares, transformando o uso dos códigos 

escritos até então conhecidos (RAMIREZ; MASUTTI, 2009, p. 26). 

 

 Então, embora as “leis, portarias e declarações internacionais que aparentemente 

garantam os direitos legais para o uso dessa modalidade linguística de inclusão” 

(FINAU, 2006, p. 217-218) e obriguem a matrícula de alunos surdos no contexto 

ouvinte, a escola, o processo de ensino-aprendizagem e o preparo dos profissionais de 

educação deixam a desejar, tornando a aquisição de L2 com resultados catastróficos, 

esquivando-se de uma prática de letramentos. 

 

3.2 Letramentos na escola 

 

É em meados dos anos de 1980 que se origina o termo letramento no Brasil, com 

o propósito de explicar o uso social da fala, em seus diversos espaços e práticas: 

 

o surgimento do termo literacy (cujo significado é o mesmo que  

alfabetismo), nessa época, representou, certamente, uma  mudança 

histórica nas práticas sociais: novas demandas  sociais pelo uso da 

leitura e da escrita exigiram uma nova  palavra para designá-las. Ou 

seja: uma nova realidade social trouxe a necessidade de uma nova 

palavra (SOARES, 2003a, p.29).  

 

Agindo concomitantemente com a sugestão (no final dos anos de 1970) da 

proposta da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

                                                           
11

 ICQ é um programa de comunicação instantânea pioneiro na Internet que pertence à companhia Mail.ru 

Group. É um dos primeiros programas de mensagem instantânea da internet, criado em 1996. A sigla 

"ICQ" é um acrônimo feito com base na pronúncia das letras em inglês (I Seek You), em português, "Eu 

procuro você", porém é popularmente conhecido no Brasil como "i-cê-quê". Disponível em: <http:// 

www.significados.com.br/icq/ >. Acesso em: 19 dez. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_instant%C3%A2nea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mail.ru_Group&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mail.ru_Group&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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(UNESCO) de que as avaliações internacionais sobre domínio de competências de 

leitura e de escrita fossem além do medir apenas a capacidade de saber ler e escrever. 

Tudo isso porque se percebeu que a população, embora alfabetizada, não dominava as 

habilidades de leitura e de escrita necessárias para uma participação efetiva e 

competente nas práticas sociais e profissionais que envolvem a língua escrita. 

Dessa maneira, o conceito de letramento traz como embasamento o saber ler e 

escrever, para, a partir de novos paradigmas, os alunos manifestarem efetividade e 

competência nas práticas sociais quanto ao uso da sua língua natural. Faz-se necessário, 

então, pensar em novas concepções e conceitos de letramento – letramentos, pois 

geralmente esse olhar predomina somente a partir do viés dos falantes da língua oral. Há 

que se entender que:  

 

as línguas de sinais apresentam-se numa modalidade diferente das 

línguas orais; são espaço – visuais, ou seja, a realização dessas línguas 

é estabelecida através da visão e da utilização do espaço (vísuo-

espaciais). A diferença na modalidade determina o uso de mecanismos 

sintáticos especialmente diferentes dos utilizados nas línguas orais. 

(QUADROS, 1997, p. 46). 

 

Sendo assim, o surdo traz suas características peculiares para o letramento, 

manifestando-se através da L2, bem como da L1, por que:  

 

o canal vísuo-espacial pode não ser o preferido pela maioria dos seres 

humanos para o desenvolvimento da linguagem, posto que a maioria 

das línguas naturais são orais-auditivas, porém é  uma alternativa que 

revela de imediato a força e a importância da manifestação da 

faculdade de linguagem nas pessoas. (BRITO apud SALLES at all, 

2007, p. 83, grifo da autora).  

 

Com base no exposto acima, a L1 é uma língua viva e repleta de informações, 

onde o letramento torna-se propriedade no cotidiano, na leitura e na escrita dos surdos 

para seguir instruções (receitas, bula de remédio, manuais de jogo), apoiar à memória 

(lista), comunicar-se (recado, bilhete, telegrama), divertir e emocionar-se (conto, fábula, 

lenda), informar (notícia), orientar-se no mundo (o Atlas) e nas ruas (os sinais de 

trânsito), visto que o mesmo está inserido no contexto social à sua volta, porque ela, a 

língua de sinais, “anula a deficiência e permite que os surdos constituam, então, uma 

comunidade linguística minoritária diferente e não um desvio da normalidade”. 

(SKLIAR, 1999, p.142). 
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O que vemos é a inserção dos surdos no contexto oralizado, os quais procuram 

driblar as barreiras do silêncio de forma independente e através de salas de apoio ou das 

salas multifuncionais. O que deveria ser inclusão na escola passa a ser uma exclusão na 

inclusão. “A escola, além de alfabetizar, precisa dar as condições necessárias para o 

letramento” (SOARES, 2003b, p. 3), principalmente no reconhecimento do sujeito 

como preenchido de identidade, embora, numa prática social, “passa-se a ideia de que 

todo o surdo é igual, tem a mesma cultura e identidade surda” (GESSER, 2014, p. 8). 

A consequência disso, na prática, é que os surdos apresentam lamentável 

restrição de vocabulário, associação de palavras a objetos icônicos; uso de frases 

mecanicamente estruturadas, nas quais faltam os conectores em L2, embora apresentem 

fatores extralinguísticos como coerência, coesão, informatividade, situacionalidade, 

intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade, porque ali se enxerga a 

aplicabilidade de uma segunda língua em seu universo surdo através de uma língua de 

surdos internalizada. Por isso: 

 

o Decreto Federal 5626, de 22 de dezembro de 2005, estabelece que 

os alunos surdos devam ter uma educação bilíngue, na qual a Língua 

Brasileira de Sinais é a primeira e a Língua Portuguesa, na modalidade 

escrita, a segunda. Neste modelo, a Língua Brasileira de Sinais é a 

língua de instrução no sentido de que vai possibilitar o acesso ao 

conteúdo de todas as disciplinas, inclusive de Língua Portuguesa 

(SME / DOT, 2008, p. 10). 

 

É preciso, nas escolas, adotar concepções interacionistas de linguagem, 

assemelhando-se às estratégias de aprendizagem da língua de sinais como mediadora 

para o aprendizado do português pelos leitores surdos e, acredita-se que através dos 

recursos tecnológicos, os aspectos linguísticos sejam sanados no decorrer do uso e da 

prática com as TIC. O aluno surdo, fluente em L1, constitui-se um organizador de 

hipertextos
12

 quando se propõe utilizar os recursos tecnológicos em sua prática dentro e 

fora da escola. Reconhece o outro em sua dialogicidade, tem raciocino lógico sequencial 

nas frases e nos textos sinalizados. O fato é que o mesmo está inserido no contexto 

hegemônico.  Por isso, nas escolas, quanto ao ensino da escrita e leitura para os surdos:  

                                                           
12

 A base da linguagem digital são os hipertextos, sequências em camadas de documentos interligados, 

que funcionam como páginas sem numeração e trazem informações variadas sobre determinado assunto. 

(...) Se no meio desse encadeamento de textos houver outras mídias – fotos, vídeos, sons etc. –, o que se 

tem é um documento multimídia ou, como é mais conhecido, uma hipermídia. (KENSKI, 2007, p. 32).  
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o texto (...) parece ser de importância capital, tendo em vista que, 

embora os surdos não tenham o português como língua materna, estão 

inseridos em boa parte dessa cultura linguística: os nomes das ruas, 

das praças, das lojas, a propaganda, o extrato bancário, o cartão de 

credito, de aniversário, de natal, constituem apenas uma pequena parte 

do grande universo que são as práticas sociais fundadas no letramento 

(SALLES at all, 2007, p. 25). 

 

Freire (1989) afirma que, na verdade, o domínio sobre os signos linguísticos 

escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, pressupõe uma experiência social que o 

precede – a da 'leitura' do mundo. Sendo assim, a leitura do mundo dos surdos permite-

se ser escrita e se fazer lida no universo oralizado mediante as suas capacidades de 

locomoção, sua cultura, sua história de vida e sua atuação na sociedade. Muitas delas 

vivem em ambientes em que se leem textos científicos, livros, jornais, revistas, bulas de 

remédios, receitas culinárias e outros tipos de literatura. Além disso,  a cidade é toda 

composta de palavras, propagandas,  símbolos e sinais que são facilmente representados 

a partir do contexto em L1. Daí enfatizarmos que é preciso oferecer contexto de 

letramentos com funcionalidade, pois:  

 

não adianta simplesmente letrar quem não tem o que ler nem o que 

escrever. Precisamos dar as possibilidades de letramento. Isso é 

importante, inclusive, para a criação do sentimento de cidadania nos 

alunos. (SOARES, 2003b, p. 3). 

 

Desta forma, a relação pacífica e possível entre o mundo oralizado e o mundo 

visual torna-se viável por que há significados no mundo da linguagem e: 

 

os surdos apresentam, referenciais culturais e linguísticos próprios e, 

ao mesmo tempo, comungam com os ouvintes os referenciais da 

cultura nacional e da cidadania. Nesse caso, as comunidades 

minoritárias apresentam características muito interessantes. (SALLES 

at all, 2007, p. 81). 

 

Outra concepção de letramento nos é apresentada por Luis Antonio Marcuschi 

(2001, p. 21), quando assevera: 

 

é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da 

escrita em contextos informais e para usos utilitários, por isso é um 

conjunto de práticas, ou seja, ‘letramentos’ (...) Distribui-se em graus 

de domínios que vão de um patamar mínimo a um máximo.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rem%C3%A9dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
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Se o autor utiliza o termo “letramentos” isso significa que há possibilidades de 

novos conceitos para a inclusão de uma nova categoria de letrados: a Libras e sua 

estrutura gramatical, independente da aquisição de outra língua com obrigatoriedade. 

Pensando-se, porém, no aluno surdo que não domina, dentro dos padrões da oralidade, 

as mesmas estruturas textuais em L2, isso o impede de vivenciar letramentos com base 

na sua língua de sinais? Pois o surdo, alfabetizado em Libras, além de trazer em sua 

gramática natural toda uma estrutura fonética, fonológica, sintática e semântica, o 

discernimento entre os gêneros textuais, também está inserido num universo de 

letramentos, inclusive letramentos tecnológico-digitais. Refletimos ainda, citando 

Quadros (1997, p. 46-47), que:  

 

as línguas de sinais são sistemas linguísticos independentes das 

línguas orais. As línguas de sinais são sistemas linguísticos que 

passam de geração em geração de pessoas surdas, são línguas naturais 

que se desenvolvem no meio em que vive a comunidade surda. 

 

Se há uma continuidade comunicativa significativa, coerente, caracterizada por 

mudanças de sinais no decorrer dos tempos (diacronia), estruturada por formação de 

palavras com o auxílio das mãos, movimento corporal, orientação espacial, ponto de 

articulação (caráter fonológico), propriedades lexicais, expressões universais 

semânticas, além de dialogicidade com seus pares e caráter utilitário dos sinais, 

podemos definir tal fenômeno linguístico como letramento.  

Os surdos alfabetizados em L1 vivenciam estágios de alfabetização em escolas 

especiais semelhante a um aluno ouvinte. Estudam a sua história, sua condição de 

diferente em contraste com o universo oral, além de conhecerem a situacionalidade para 

o uso do discurso de maneira funcional em Língua de Sinas. Portanto, conforme Freire:  

 

(...) o ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito diante do mundo 

é expressão da forma de estar sendo dos seres humanos, como seres 

sociais, históricos, seres fazedores, transformadores, que não apenas 

sabem mas sabem que sabem (FREIRE, 1989, p.  58-59). 

 

Conforme Sánchez, (1989), é notório que os surdos, de forma diferente que os 

ouvintes, não podem aprender o som das letras porque não ouvem e não podem fazer 

uso do mecanismo alfabético para extrair significado do escrito, mas numa perspectiva 

oral. Com e por isso devemos reafirmar a necessidade de facilitar a aquisição da língua 
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através do contato significativo com ela e reconhecer que quem, de fato, necessita 

aprender e ensinar a Libras nas escolas e no cotidiano letrado somos nós, estrangeiros 

do desconhecido. 

Portanto, o uso social da L1 representa um grito de individualidade, o resgate da 

cultura local, o contexto no qual o sujeito está inserido, a leitura de mundo. Há que se 

pensar na construção da identidade a partir da linguagem própria, a língua natural, 

mediante sua intencionalidade e funcionalidade no cotidiano e, através dos recursos 

metodológico-digitais, os estudantes surdos aplicam e usam significativamente a L2 

como estratégia de uma prática de letramento social e inclusiva, utilizando tais recursos 

com o caráter prático e expressivo de uma segunda língua. 
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4. EDUCAÇÃO PARA A MÍDIA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: COMO 

TRABALHAR COM ALUNOS SURDOS? 

 

A formação continuada para professores é uma prática essencial para melhorar o 

seu desempenho em sala de aula. Isso requer desejo, organização logística, ações 

governamentais que reforcem as políticas públicas para a educação, participação 

coletiva e gestão democrática e deliberativa.  Educar para a mídia é algo novo em nossa 

prática escolar, visto que inserir tecnologias nas escolas não significa educação 

tecnológica, mas, tão somente, o uso de forma estanque e sem objetividade sobre o que 

fazer, como fazer e para que fazer. Urge preparar os profissionais da educação para o 

uso consciente e responsável das tecnologias cujo fim é multiplicar os conhecimentos 

sobre o uso necessário de tais recursos: 

 

Esta formação, em todas as instâncias, precisa concordar com a 

política educacional brasileira vigente que prevê a inclusão/integração 

dos alunos com necessidades especiais no ensino regular e, também, 

com a oferta de serviços de Educação Especial para atender às 

necessidades educativas específicas. (GOFFREDO, 1999, p. 69). 

 

Existe uma cultura midiática enveredando as escolas, mas, por motivos diversos 

(o que não cabe elencar todos eles neste momento), o que parece é que as escolas 

excluem a tecnologia enquanto prática cultural, principalmente por falta de formação, 

bem como de manutenção sobre os parcos recursos que ela tem, além do papel de 

imigrante tecnológico que o professor exerce e, que, muitas vezes, se perpetua na 

negação do uso das tecnologias. Paira, aí, um conflito de práticas identitárias numa 

relação entre o velho e o novo, sendo que isso poderia ser transcorrido de maneira mais 

amena se a rejeição não fosse fortemente apresentada.  

Educar para a mídia é uma necessidade bilateral. Educar o professor para as 

novas tecnologias e educar os alunos para eles saberem como utilizar de maneira 

responsável e utilitária os recursos tecnológicos, principalmente no quesito 

aprendizagem e estudo de uma L2. Não se pode enxergar estes instrumentos como um 

objeto distante da realidade dos alunos. A tecnologia móvel está nas mãos de todos e em 

todos os lugares. A acessibilidade é nítida, mas o como utilizar é que requer cuidados 

dentro e fora da escola, pois falta a leitura crítica e o saber usar para modificar o 

cotidiano.  
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A cultura midiática começa em casa. Os aparelhos mais modernos de televisão 

estão invadindo lares de todas as classes. A revolução industrial facilitou o acesso 

desses instrumentos como uma maneira de que, numa concepção política e hegemônica, 

o discurso entrasse nos lares e se mantivesse ditando modas, refazendo conceitos, 

quebrando paradigmas, silenciando o diálogo e perpetuando o monólogo. Fez ainda a 

ditadura do consumismo se infiltrar no comportamento de todos. Dita as normas, os 

teres, os fazeres, e tudo, aceleradamente, vai se tornando um grande substituto do ser – 

ser enquanto essência, vida com responsabilidade, respeito, autoestima com base na 

participação coletiva, contrariando a individualidade vigente.  

Os lares e as escolas são espaços de formação. Permitir o uso das tecnologias 

nestes espaços é possível, desde que haja uma formação estruturante, comedida, 

acompanhada, avaliada no dia a dia. Os professores necessitam saber educar para o uso 

da mídia. Educar também com a mídia como mais um suporte, mais um recurso 

garantidor da aprendizagem, bem como educar pela mídia. Mas é primordial saber 

educar a partir do contexto histórico, geográfico, sociológico, linguístico, econômico e, 

mais que tudo, com o olhar crítico para a proposta de acessibilidade com 

responsabilidade, 

 

tendo em mente que a formação de professores capazes de 

recontextualizar sua prática dentro dessa nova exigência social é 

apenas parte do desafio que se coloca, de fato, para todos os que se 

sentem comprometidos com uma educação de real qualidade. 

(MATEUS, 2004, p. 201). 

 

Sabendo reconhecer o uso e suas possibilidades de transformação na escola, o 

professor terá, a partir de uma formação continuada, aguçado novos olhares de como 

utilizar as mídias para melhor desempenho de ensino, principalmente o professor que 

trabalha com alunos surdos. Utilizar o recurso tecnológico como processo de 

desenvolvimento da produção escrita em L2, numa proposta de compreensão do 

discurso a partir das novas linguagens que circulam os espaços de dentro e de fora da 

escola necessita de grande urgência.  

O professor de L2 tem um grande papel a desempenhar em sua prática de sala de 

aula. O currículo deve contemplar as mídias. As mídias precisam se educar na escola 

como estratégia de ensino e de desenvolvimento para o trabalho e a inclusão, 

estabelecendo métodos e rotinas sobre o uso delas com proposta inclusiva e social. O 
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uso da internet precisa ser constante e não factual como ocorre. Um novo sistema de 

escrita se instala nas redes sociais: palavras, imagens, sons, animações, links etc., 

composição da linguística aplicada no universo do aluno.  

Ou seja, não é apenas tecnologia digital, é mais que isso: é a tecnologia cultural 

que envolve uma nova geração – os nativos tecnológicos –, que permite acessibilidade, 

multiletramentos, que possibilita novas oportunidades comunicacionais – linguagens 

múltiplas –, além do divertimento e da liberdade de ser o que se é quando o suporte é a 

tela do computador.  

O aluno que convive com as novas tecnologias, nesta era digital, pensa diferente, 

sabe utilizar muitos recursos tecnológicos ao mesmo tempo, tem autonomia digital, é 

culturalmente cerceado por máquinas, por sites, por redes sociais. O mundo local se 

ampliou para o global. Não há mais fronteiras, nem empecilhos de se estar no mundo. É 

uma geração “vibe”
13

. Surdos e ouvintes se integram a partir das novas identidades 

midiáticas. A isso chamamos de linguística aplicada, de letramentos múltiplos, de 

hipertextos. O que cabe ao professor de L2 é retirar as amarras unívocas dos métodos de 

ensino ultrapassados, em alguns aspectos, e engessados. Para isso, a formação é 

essencial e urgente, do contrário, a escola se apresentará oca, fria e desatualizada.  

Muitos são os fatores para o desvelamento dos novos hábitos. Estrutura do 

ambiente, educação para as mídias, instalações de redes Wifi, internet de qualidade, 

liberação dos celulares, tablets, iphone etc., em sala de aula, sequência didática, 

adequação curricular, tempo para as novas disciplinas, inserir a inclusão como 

disciplina no currículo, manter a escola em conexão com o mundo tecnológico sempre. 

Não há, portanto, por que descartar as outras tecnologias. O lápis e o papel compõem a 

educação. Mas não se bastam.  Eles devem somar-se ao mouse e ao teclado, à tela do 

computador e aos links, ao aparelho datashow e à televisão, ao homem e à máquina.  

Sendo assim, inicia-se o novo olhar sobre qual papel da tecnologia e das mídias 

como cultura, como passo para o pensamento crítico, como convite à reflexão e como 

proposta de inclusão. A linguagem está por todos os lados e é com ela que a inclusão de 

alunos surdos poderá render bons frutos sob a perspectiva da escrita em LP. Já sabemos 

que a estrutura da LSB é diferenciada, o que não impede de ser associada à L2 a partir 

dos pontos combinados na sintaxe – sujeito + verbo + objeto = S+V+O – que é comum 

                                                           
13

 Vibe significa vibração, em português, e é um termo em inglês. A palavra é utilizada de maneira 

informal, geralmente por jovens e adolescentes. Disponível em: <http://www.significados.com.br/vibe/.> 

Acesso em: 15 abr. 2015.  

http://www.significados.com.br/vibe/
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em qualquer estrutura linguística. Se há uma alteração da ordem, da mesma forma a 

compreensão acontecerá, pois na LP ocorre também. Então, quando o surdo escreve “Eu 

ontem peixe comeu” é fácil identificar o sujeito, o verbo e o objeto, além de uma 

circunstância temporal. Na fórmula temos: sujeito + objeto + verbo = S+O+V, sem 

esquecer que há outras possibilidades sintáticas.   

Tanto na escrita produzida por alunos ouvintes como na estrutura da escrita dos 

alunos surdos essas possibilidades são frequentes. O que causa estranhamento na escrita 

dos surdos é a ausência de conectores, pois, na língua de sinais, esses conectores se 

concretizam a partir dos gestos desempenhados com as mãos. Todos os descritores estão 

na LSB, bem como a estrutura fonológica, morfológica, sintática e semântica. Para 

compreender ou perceber tal estrutura faz-se necessária a formação nesta língua.  

Mas, diante da alegação da dificuldade referente à habilidade e competência com 

as mãos, muitos professores se recusam a fazer o curso de Libras, e “a aceitação de uma 

língua implica sempre a aceitação de uma cultura” (BEHARES, 1993 apud GESUELI, 

2006, p. 279). Mas a escola é um espaço de todos e para todos, e lá estão eles: os 

surdos. Na sala de aula, são minorias em comparação ao universo oralizado. O que 

fazer? Como um professor de LP, sem dominar os gestos ou os sinais, dará conta de 

ensinar uma segunda língua para um falante de uma língua natural, a L1, nascido no 

mundo oral? Ou, de que maneira avaliará a produção escrita, visto que os surdos, em 

sua maioria, não desenvolveram a fala, e a escrita é um recurso bastante utilizado pelos 

professores? Caso a escola tenha um intérprete – uma questão de política pública e de 

direito constitucional, embora falho – ocorrerá outra forma de avaliação: o surdo 

gesticula e o intérprete traduz simultaneamente, ou vice-versa. 

É desta forma que a compreensão da LAC efetivará seu propósito de 

reconhecimento do outro e da sua capacidade comunicacional. Juntamente às teorias 

nela vigente, o outro passo é o uso das tecnologias com o olhar para todas as 

possibilidades multilinguais de uso em um caráter funcional e prático, inclusivo, social, 

letrado, participativo e percebido pelo outro. A LAC não delimita o sujeito por suas 

diferenças raciais, étnicas, culturais, religiosas ou físicas. Seu papel é apresentar o uso 

da língua enquanto sistema social com todas as possibilidades inclusivas e, é preciso 

“pensarmos também o professor como o mediador do processo de formação de cidadãos 

críticos, criativos, com capacidade de aprender a aprender e de interagir num mundo 

midiatizado”. (MATEUS, 2004, p. 200). E isso é possível notar quando um aluno surdo 
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escreve em uma rede social e se comunica e é compreendido e é crítico, sabe o que está 

escrevendo, tem domínio crítico do ato, é semântico, pois está prenhe de julgamentos e 

de atitudes que o tornam um ator social em potência.  

Mais uma vez remetemo-nos à formação de professores para a compreensão 

entre esses dois mundos: o da surdez e o da tecnologia educacional. Limitar esse ator a 

regras hegemônicas, homogêneas e unilaterais é excluir e podar o cidadão dos seus 

direitos de comunicar-se e de ser enquanto sujeito ativo. Não se nega, aqui, a 

obrigatoriedade do ensino da L2 enquanto tal, mas é preciso enxergar novas 

possibilidades de inserção a partir das mídias educacionais, porque é, também, abordar 

as novas tecnologias como uma proposta cultural. Para isso, é preciso fazer o professor 

conhecer, dialogar, criticar, aprender como usar as TIC para o bem fazer da inclusão na 

escola e fora dela.  

 

4.1 Práticas entre a escrita, a Língua Portuguesa e a Língua de Sinais 

Brasileira 

 

Segundo Martin (2003, p. 90), “todas as línguas comportam unidades 

polissêmicas. Nelas, os sentidos, evidentemente, não são independentes; eles são 

ligados por relações universais: a extensão de sentido, a restrição, a metonímia, a 

analogia.”. A LSB é uma língua polissêmica, preenchida de sentidos que dão ao seu 

usuário a possibilidade de compreensão e participação no mundo. Os surdos se 

comunicam e aprendem com base naquilo que chamamos de lei da sobrevivência. Eles 

necessitam de uma segunda língua para interagir e se tornar incluídos no mundo oral. 

Não ouvem, não têm um histórico da repetição via oralidade iniciada em casa, no seio 

da família, mas são inseridos no mundo oral devido a perspectiva da ideologia da 

inclusão.  

Anteriormente, apresentamos as leis que asseguram essa inclusão e hoje, 

vislumbramos os resultados palpáveis nas escolas. O olhar ainda é tímido, mas um 

avanço significativo vem se efetivando. Não são apenas os outros que lutam por leis de 

inclusão; os surdos já estão à frente se manifestando por essa política de ser um sujeito 

de direitos, negando a imagem de incapazes criada no decorrer de suas histórias.  

A polissemia que a L1 traz em sua construção é motivo de muitas pesquisas em 

universidades, associações e grupos de estudos que se interessam por desvendar e 

conhecer esse código linguístico, porém, “é evidente que a escola comum justifique não 
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saber ainda, o que fazer com a criança surda” (ALBRES, 2010, p. 33), pois falta, 

justamente, a capacitação para o atendimento desse aluno considerado “especial”. 

Os professores estão encarregados de avaliar a competência multilinguística que 

os surdos desenvolvem diante do uso das tecnologias, expressada com base na 

linguística enquanto “ciência da linguagem” (PERROT, 1970, p. 13). Se há linguagem, 

há possibilidades de usos que devem ser reconhecidas enquanto tal, embora diferenciada 

por ser uma língua gesto-visual. Para além do estudo de uma língua, há seres humanos 

que a pratica conforme suas especificidades. Já na década de 70, Perrot (p. 14) afirma 

que “foi à linguagem auditiva que as sociedades humanas atribuíram maior 

importância”, o que se justifica tantas pesquisas direcionadas àqueles que utilizam de 

outro sistema linguístico específico.  

Tratar dessas diferenças é abrir-se para o reconhecimento de tantas outras 

possibilidades linguísticas, onde “todas as línguas do mundo, se prestam à autonomia; 

todas podem servir de metalinguagem de si mesmas” (MARTIN, 2003, p. 82). 

Vislumbrando a autonomia linguística, chegamos a um caminho necessário para a 

construção de um trabalho que é possível caminhar lado a lado com todas as diferenças 

que uma língua pode oferecer. É uma questão de política linguística, separando 

qualquer definição de inferior ou superior como estratégia de esquivar o tão famigerado 

preconceito linguístico.  

Esse gesto aparentemente simples, é de grande importância para o despertar de 

um novo olhar sobre o outro esquecido durante anos de convivência na escola. Muitos 

professores acompanham os alunos surdos em quase toda a sua trajetória em sala de 

aula. Se neste parco exemplo sem som, sem voz e sem a atenção que deveria ocorrer, os 

professores se sentem incomodados, como seria então a explanação dos alunos surdos 

sobre anos e anos nesse/desse silêncio?  

Colocar-se no lugar do outro é essencial para que se desperte o sentimento de 

alteridade: o outro e o eu-individual convivendo na mesma sociedade. Essa proposta de 

estudo traz à tona outras novas reflexões e formas de pensamento. É preciso sensibilizar 

os professores durante as formações continuadas para que despertem o desejo de 

compartilhar as angústias, desejos e propostas novas para a educação inclusiva. 

Sugerimos, por exemplo, em um momento da AC a leitura de alguns fragmentos das 
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obras de Zygmunt Bauman, especificamente o livro Modernidade Líquida (2000)
14

, 

especificamente para  os capítulos II e V – Individualidade e Comunidade, 

respectivamente. Uma leitura que leva à reflexão sobre esse novo conceito de homem 

solidão e sobre homem comunitário e o que fazemos deles e de nós. A partir dessas 

leituras, é possível adentrar em discussão a respeito dos nossos trabalhos e de nossas 

práticas enquanto educadores diante de tamanha diversidade de humanos na escola. 

Então, após leitura vale questionar: o que de sólido verdadeiramente derretemos? “A 

diferença que faz a diferença.” (BAUMAN, 200, p. 16). Será? Caminhos que podem 

conduzir a emancipação de identidades coletivas, quando se desenvolve neles o desejo e 

o respeito. 

Todos esses atos se justificam para que a formação continuada seja validada e 

significativa. Assim, destrinchando os discursos que viabilizam a sensibilização, é 

possível despertar para a construção de um trabalho coletivo que atenda as infinitas 

individualidades culturais que os alunos surdos trazem em sua história.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Disponível no link: <http://ebooks-academicos.blogspot.com.br/2014/02/zygmunt-bauman-

modernidade-liquida-livros-online-pdf-gratis-download.html.>. Acesso em 14 set. 2014. 

http://ebooks-academicos.blogspot.com.br/2014/02/zygmunt-bauman-modernidade-liquida-livros-online-pdf-gratis-download.html
http://ebooks-academicos.blogspot.com.br/2014/02/zygmunt-bauman-modernidade-liquida-livros-online-pdf-gratis-download.html
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5 METODOLOGIA 

 

 Segundo Tatiana Engel Gerhardt e Denise Tolfo Silveira (2009) “metodologia é 

o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma 

pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência” (p. 12). Neste caso, os caminhos que 

justificam as propostas desta pesquisa são reiterados a partir do procedimento de 

pesquisa bibliográfica, ou seja, aquela que é 

 
feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se 

com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer 

o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 

científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do 

qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

 Embora se trate de uma pesquisa pelo viés bibliográfico, no decorrer da 

construção desta dissertação era fato trazer, conforme o regimento do Mestrado 

Profissional em Letras, possibilidades de ações a serem aplicadas na escola numa 

proposta pautada para a melhoria do Ensino Fundamental II. Durante o tempo das 

observações e escrita deste texto, a convivência com os professores e com os alunos 

surdos permitiu-nos reflexões acerca do que pode ser feito para amenizar a prática de 

ensino de LP para além da estrutura linguística cobrada aos surdos da mesma forma que 

se cobra a um aluno ouvinte. Dois universos diferentes mediante a língua natural 

inerente a esses atores sociais.  

Assim, todo o trabalho vem trazendo, no decorrer dos estudos, diversas informações 

já debatidas sobre a temática surdez, embora o viés dessa dissertação seja inédito no 

universo acadêmico. Trazer à tona tantas discussões sobre bilinguismo, 

multiletramentos e surdez numa postura intrínseca, deu-nos credibilidade e 

reconhecimento de que se trata de uma proposta questionadora no tocante à inclusão nas 

escolas, essencialmente pela vertente do ensino e uso de uma segunda língua como 

status quo inerente aos sujeitos surdos.  

Apresentamos, a seguir, algumas sugestões metodológicas fundamentadas para 

aplicação deste trabalho internamente na escola, em parceria com todo o corpo 

pedagógico, de pesquisas que podem ser desenvolvida mediante interesse sobre o 
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assunto que discuta a importância da pesquisa-ação dentro da escola, da importância em 

registrar falas, de se registrar as marcas pessoais sobre preconceito, inclusão, 

diversidade e ensino através de caderno de notas, bem como na criação de sequências 

didáticas que permitam se definir o que de fato a escola considera ou compreende como 

inclusão de alunos surdos em seu contexto diário, dando visibilidade e territorialidade a 

eles, além de uma proposta de sequência didática.   

E foi exatamente esse olhar de alteridade que nos permitiu trazer à tona uma 

discussão tão perene nas escolas públicas, onde a formação continuada tem sido 

observada como uma grande proposta libertadora de práticas ultrapassadas de ensino. 

Além de ensinar aos alunos surdos a LP como Língua 2 (L2), estamos no 

acompanhamento pedagógico do CIOMF como articulador de área.  Portanto, as ações 

de formação sempre trazem em pauta diversos debates sobre como ensinar um aluno 

surdo que ali é matriculado e que, ao mesmo tempo, é condicionado ao ostracismo por 

que falta interesse, desempenho profissional, e tantos outros fatores que não se 

findariam aqui.  

Diante do convívio diário com os surdos, muitas vezes foram observadas 

reclamações da parte deles e também da pelos professores. De um lado o estudante 

consciente de que ali é uma escola e que as leis de acessibilidade devem vigorar na 

prática, por outro lado, o professor sem qualquer direcionamento referente à Língua de 

Sinais.  A partir de esse olhar, questionamos: o que precisava ser feito para amenizar e, 

se possível, exterminar esse hiato entre seres humanos que se distanciavam unicamente 

porque o código linguístico era diferente? Lembramos-nos que muitas vezes as 

informações coletivas dos professores de LP do Ensino Fundamental II eram sempre de 

lamentações, mediante o aprisionamento pedagógico para as regras gramáticas, 

esquecendo-se das novas metodologias de ensino, bem como das multimodalidades 

textuais em suportes tecnológicos variados. Assim, aguçando o olhar e a curiosidade, 

sentimos a necessidade de aplicação da pesquisa-ação crítica e contínua entre os pares, 

cujo objetivo, a priori, é permitir que as falas fossem permitidas como caminho de 

soluções do que estava sendo o caos pedagógico. Mas para isso, faz-se necessário 

direcionar as leituras e praticar efetivamente a formação continuada também pelo viés 

do criticismo, abordando leituras e propondo a quebra de paradigmas históricos que se 

configuram por meio das práticas de ensino na sala de aula. Abaixo, segue quadro 

demonstrativo de falas de professores de LP durante as reuniões que se realizam 
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corriqueiramente na escola. Esse quadro revela, diante da avaliação de textos 

produzidos por alunos surdos, numa cobrança meramente restrita aos níveis linguísticos: 

 

Quadro 1:  

 

1-Uso de alguns pronomes. 

2-Verbos no infinitivo sem a flexão temporal.  

3-Ausência de artigos iniciais.  

4-Regência verbal incorreta. 

5-Localização espacial  

6-Redução de palavras (síncope) nos textos escritos. 

7-Estrutura de locução verbal sem conectivos, ou seja, falta de coesão – texto solto. 
 

 

O que notamos nestas afirmações dos professores se reitera diante da pergunta 

chave de como avaliar os alunos surdos quando os mesmos produziam seus textos 

durante as aulas. Para solucionar esta angústia foi preciso, de fato, dizer-lhes sobre 

propostas de trabalhos usando as tecnologias dentro e fora da escola, sugerindo-lhes que 

tentassem realizar um trabalho específico através das redes sociais e debatendo leituras 

sobre o assunto (ROJO, 2012; 2009), além de sinalizar que os surdos estão conectados 

às redes sociais, pois a minha prática como os mesmos na sala de apoio do colégio e no 

ensino da L2 deu-me seguridade para divulgar minha experiência.  

Cabia, no decorrer da formação continuada nos tempos da ACs aguçar as novas 

possibilidades críticas de se investir em pesquisa na escola, pois esse é o lugar, o grande 

celeiro para novas práticas. Daí nascer a necessidade de desenvolver estudos sobre o 

que é pesquisa. Então, apoiados na ideia de que escola é espaço de estudo, apresentamos 

aos professores, numa oficina de criação de projetos para a escola, a definição de 

pesquisa conforme Antonio Carlos Gil (2002, p. 17): 

 

é o “procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa 

desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a 

formulação do problema até a apresentação e discussão dos 

resultados”. 

 

O que se deseja verdadeiramente é proporcionar respostas diante do que está 

posto no cotidiano escolar. E este estudo desvelou outras possibilidades bibliográficas e 

novos passos para tornar a escola um lugar de investigação. Assim, a partir das falas dos 
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professores, no decorrer de minhas vivências, notamos que o ideal pedagógico exigia, 

além da pesquisa, a busca por ações que surtissem efeitos práticos consistentes. Diante 

da necessidade, aportamos no conceito de pesquisa-ação que se entende “como forma 

de engajamento sócio-político a serviço da causa das classes populares”. 

(BALDISSERA, 2001, p. 5-6). Também Michel Thiollent define esse tipo de 

investigação como: 

  

um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2011, p. 20). 

  

O olhar sobre os surdos requer o engajamento social e político que muitas vezes 

é negado pelo professor porque lhe falta conhecer novas literaturas e se permitir sair da 

zona de conforto. A desconstrução deste estágio letárgico gera dor, desconforto, mas 

também pode ocasionar grande propostas inovadoras.   

Além desses autores supracitados, trouxemos outro conceito referenciado em 

Tripp (2005), quando afirma que a pesquisa-ação “é uma forma de investigação-ação 

que utiliza técnicas de pesquisas consagradas para informar a ação que se decide tomar 

para melhorar a prática” (p. 447), sendo ela, portanto, um ato pragmático, voltado para 

problemas identificados em determinados espaços, que problematizem a reflexão a fim 

de se chegar a uma ação efetiva e contínua.  Paralelo a esse viés, identificamos que para 

a realização deste trabalho, um estudo mais profundo sobre esse método fez-se 

necessário, pois há uma presente essência política enxergada na proposta do tema. Daí 

necessitarmos definir a pesquisa-ação a partir da modalidade pesquisa-ação socialmente 

crítica (TRIPP, 2005), pelo fato de exigir engajamento coletivo, cujo fim é trabalhar 

“para mudar ou para contornar as limitações àquilo que você pode fazer (...) para uma 

mudança em seu modo de pensar a respeito do valor último e da política das limitações” 

(TRIPP, 2005, p, 458).  

 A pesquisa-ação é ainda ato político porque, através dela, identificamos 

mudanças institucionalizadas culturalmente e que devem ser pensada a partir da 

participação coletiva da escola desencadeando o exercício do poder (TRIPP, 2005), 

oportunizando a emancipação do sujeito surdo para além de uma sala de aula. 

Salientamos que esse tipo de pesquisa muitas vezes é um ato solitário, por isso 
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incentivamos a ideia de um trabalho coletivo que possa fazer surgir uma prática 

dialógica e de suporte para os professores.  

Tal método de pesquisa adéqua-se a este trabalho mediante a observação tanto 

no CIOMF quanto em outras escolas, no que se refere à forma de inserção dos alunos 

surdos no espaço escolar, porque, conforme estamos argumentando, os surdos tendem a 

ser invisibilizados (e são em muitas práticas escolares) e lhes falta atenção devida por 

parte da proposta pedagógica: professores não formados inicialmente sobre o conteúdo 

surdez, aulas sem adequação curricular, falta de formação inicial e continuada, além de 

investimentos limitados para a concretização efetiva de políticas de inclusão. Com a 

pesquisa-ação, entendemos que por se tratar de uma prática inovadora, ela também é 

contínua, participativa, intervencionista, problematizada de acordo ao contexto, 

deliberativa e, por fim, disseminada como proposta de transformações e mudanças de 

paradigmas. (TRIPP, 2005).  

É neste âmbito que questões podem ser levantadas a fim de se buscar possíveis 

soluções para o problema dos surdos enquanto sujeitos que se presenciam nos 

corredores da escola. Nesta proposta metodológica, necessita-se também de uma 

pesquisa qualitativa como forma de tratamento e análise do que se vê, do que se sente. 

Estamos falando de escola humanizada, pensando o participante da pesquisa – o 

pesquisado – como parte de uma construção antropológica da sociedade. Em nosso bojo 

de pesquisa, a prática de construção da observação pode ser realizada com o auxílio de 

notas de campo, diário de bordo, cadernos de notas, para “delinear o esquema básico da 

vida tribal” (LAGE, 2009, p. 3), no caso, a vida dos surdos dentro da unidade escolar e 

a observação de como esses estudantes são identificados e como se sentem pertencentes 

a este espaço e, até mesmo, a um sistema maior que é a sociedade. Falta à todo corpo 

pedagógico reconhecer que fazer escola é investigar, é cutucar o que parece ou é 

problema com propostas transformacionais para novas ações dentro e fora da escola. 

Lembremos que os surdos são nativos de uma sociedade brasileira que utiliza a 

língua materna oral e escrita como referência de ensino e predominância na sala de aula. 

Portanto, o que fazer com esses sujeitos que não ouvem e não exercem sua autonomia 

em Língua de Sinais, muitas vezes esquecidos pela proposta hegemônica da maioria?  

Então, para uma pesquisa qualitativa, é mister ao pesquisador colher “os diversos tipos 

de comportamentos”  que “podem ser coletados través de observações detalhadas e 

minuciosas.” (LAGE, 2009, p. 3), e essa ação só se concretiza quando o mesmo está em 
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lócus, investigando, anotando, percebendo as características físicas, os gestos, os atos, 

as sensações, especulações, diálogos. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

 Para o começo da pesquisa o contato inicial deve sim partir de reuniões 

realizadas no horário da AC, com professores da mesma escola da qual o professor-

pesquisador faça parte. É necessário ainda que se leve em consideração os aspectos 

éticos, mantendo todos os participantes em sigilo, pois “a diretriz ética geral deve ser 

incorporada a qualquer projeto de pesquisa-ação desde o início” (TRIPP, 2005, 458), 

cujo objetivo é não prejudicar qualquer participante, respeitando sua individualidade.   

 

5.1 Sugestão de sequência didática 

 

 Sugerimos, portanto, uma proposta de trabalho de para o Ensino Fundamental II, 

envolvendo alunos surdos e professores ouvintes. Trazemos esta sugestão, pois os 

critérios para a seleção dos participantes, obedecendo à proposta do PROFLETRAS da 

UESC, são: 1. Ser professor com formação na área de Letras e que ensinem a LP. 2. 

Que esse profissional tenha como experiência o convívio com alunos surdos; 3. Que 

lecione no Ensino Fundamental II, o que não impede de ser aplicado em outras séries. 

Quanto aos alunos surdos, os mesmos devem estar matriculados ensino básico, nível II, 

além de entender que neste estágio escolar muito se observa a evasão deles exatamente 

porque não existe na prática, uma acuidade no ato de ensinar.   

Outra possibilidade é a aplicação de questionários para uma sondagem sobre o 

olhar dos participantes quanto ao uso de tecnologias, as propostas da escola, a formação 

continuada em Libras, os conceitos de letramentos para os professores e, como os 

surdos se enxergam naquele espaço que para eles é caminho como uma proposta de 

inclusão. Assim, segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 69) questionário é: 

 

um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada 

de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, 

sem a presença do pesquisador. Objetiva levantar opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas. A 

linguagem utilizada no questionário deve ser simples e direta, para 

que quem vá responder compreenda com clareza o que está sendo 

perguntado. 

 

No caso dos alunos surdos, para a obtenção das respostas, necessita-se da 

presença de um intérprete que colabore para a compreensão do que se pede, sem a 
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presença do pesquisador, a depender do que se pretende. As perguntas podem ser 

abertas, onde o informante responde livremente, da forma que desejar (GERHARDT E 

SILVEIRA, 2009, p. 70), escrevendo as respostas a próprio punho, para já se iniciar a 

observação das respostas escritas por eles.  

 Mas para além dessas sugestões, é importante uma formação continuada 

referente aos conceitos e práticas de multiletramentos, à LP e à Libras. Essa prática 

revela-se um elemento motivador para abertura de discussões que podem ser 

acompanhadas e anotadas, bem como abrir discussões sobre o papel que as novas 

tecnologias desempenham como uma proposta bilíngue entre surdos e ouvintes, fazendo 

o professor refletir sobre a utilização de um computador que “deve, (...) resultar de uma 

escolha baseada no conhecimento das possibilidades oferecidas pela máquina cuja 

utilização precisa de um projeto adequado e de um ambiente de aprendizagem dotado da 

necessária estrutura”. (STUMPF, 2010, p. 1). 

Essa formação, reiterando, pode ocorrer nos momentos das ACs, utilizando duas 

horas apenas, o que não interfere no andamento das atividades escolares. Em seguida 

podem-se apresentar propostas pedagógicas relacionadas ao uso das tecnologias como 

estratégia de ensino de LP, com foco para a estrutura do texto e sua comunicabilidade. 

Para esta prática de pesquisa, Maísa uma ver reforçamos o método qualitativo, porque 

esse método é “capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto 

no seu advento quanto na sua transformação, como construções humanas 

significativas”. (MINAYO, 1996, p.10). Entendendo, desta forma, que:  

 

o pesquisador qualitativo deve complementar a redação com as 

observações emergentes no “setting” da entrevista, sempre 

perguntando a si próprio o porquê dos detalhes da linguagem verbal e 

não-verbal daquele entrevistado”. (TURATO, 2000 p.105). 

 

Na análise dos dados fez-se “necessário superar a tendência ingênua a acreditar 

que a interpretação dos dados será mostrada espontaneamente ao pesquisador; é preciso 

penetrar nos significados que os atores sociais compartilham na vivência de sua 

realidade”. (GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 84), sabendo-se que o papel do 

professor-pesquisador, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, é interpretar o que foi 

respondido imparcialmente, o que foi coletado nas respostas, e “o objetivo da amostra é 

de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que 
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importa é que ela seja capaz de produzir novas informações”. (DESLAURIERS, 1991 

apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). 

De fato, as amostras poderão gerar informações ao professor, mas, 

principalmente, aos participantes, revelando-lhes caminhos e possibilidades 

interpretativas sobre os textos que os surdos produzem, através das tecnologias digitais. 

A outra forma referida anteriormente de registro de dados, notadamente das falas 

espontâneas dos sujeitos da investigação é o caderno de notas, definida como: 

 

um instrumento muito complexo, que permite o registro das 

informações, observações e reflexões surgidas no decorrer da 

investigação ou no momento observado. Trata-se do detalhamento 

descritivo e pessoal sobre os interlocutores, grupos e ambientes 

estudados. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 76). 

 

Nele, as frases, os depoimentos, as reflexões podem trazer resultados bastante 

considerados para mudanças de paradigmas, porque o diário de campo, utilizado 

inicialmente pela Antropologia, representada pelo antropólogo (MALINOWSKI, 2009 

apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 76), “rompe com uma ‘antropologia de 

gabinete’ e inaugura um novo estilo de pesquisa pautado em um constante diálogo entre 

a observação participante e as descrições etnográficas”, ou seja, “uma investigação 

aprofundada da vida nativa (...) extraída de sua própria experiência de campo” (LAGE, 

2009, p. 4), gerando caminhos para a análise narrativa antropológica da vida e história 

dos surdos, que pode ser dividido assim durante a leitura dos dados, segundo Eni 

Orlandi (1987, p. 57-58):  

 

os procedimentos são divididos em quatro: (1) em primeiro lugar, 

procede-se ao estudo das palavras do texto, separando adjetivos, 

substantivos, verbos e advérbios; (2) realiza-se a construção das 

frases; (3) constrói-se uma rede semântica que evidencia uma 

dinâmica intermediária entre o social e a gramática; (4) por fim, 

elabora-se a análise, considerando a produção social do texto como 

constitutiva de seu próprio sentido. 

 

Pensar o sentido das produções realizadas pelos surdos no decorrer da aplicação 

de uma pesquisa na escola servirá como grande alicerce para novos olhares sobre os 

sujeitos esquecidos, oportunizando reflexões, novas informações e novos olhares entre 

os interlocutores. 
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5.2 O espaço escolar 

 

A unidade escolar utilizada como referência de observação para esse estudo 

sobre os surdos oferece instalações adequadas ao trabalho pedagógico, possuindo dentre 

outras coisas um laboratório de informática conectado à internet e a Sala de Apoio – 

SA, fundada no ano de 1996, que atende a crianças, jovens e adultos com déficit 

intelectual, com déficit visual e auditivo, permanecendo em funcionamento até os dias 

de hoje. Cabe aqui um questionamento: como uma escola caracterizada como inclusiva 

durante tanto tempo ainda segrega os surdos pelo viés do ensino e da inter-relação?   

Falta, na verdade, uma proposta pedagógica numa ação coletiva que garanta ao 

educando surdo a inclusão e aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos 

autônomos, críticos e participativos, capazes de atuarem com competência, dignidade e 

responsabilidade na sociedade em que vivem conforme consta  no PPP da escola. 

Enfim, vislumbra-se a construção da cidadania não como algo a ser atingido em um 

futuro distante, mas como prática efetiva de inclusão. 

A Sala de Apoio aos surdos é o espaço para orientação das atividades 

desenvolvidas na escola (exercícios, revisão de provas, ensino de L1 e L2), como 

estratégia de pertencimento e empoderamento nela. Vale ressaltar que os alunos surdos 

estudam em salas regulares no turno oposto e são atendidos como proposta de inclusão 

à tarde, no contraturno.   

O objetivo neste espaço é intervir na prática pedagógico-social do ensino de LP 

para maior desempenho na sala de aula regular, em consonância com o uso das 

tecnologias e da L1, com foco na obtenção de resultados que tragam melhor 

desempenho e aplicabilidade no universo surdo para ampliar a inclusão, de fato, a fim 

de se chegar ao letramento como prática social da língua dentro e fora do contexto 

escolar. 

 É comum, na sala de aula regular, perceber que a dificuldade está nos 

professores que não receberam anteriormente formação para trabalhar com 

multiletramentos nem formação continuada em L1 para vivenciarem essa língua. A falta 

de intérpretes na escola, ou seja, “profissional que domina a língua de sinais e a língua 

falada do país e que é qualificado para desempenhar a função de intérprete” (BRASIL, 

2004, p. 27) é outro problema. Assim, onde deveria ocorrer inclusão, a escola tornou-se, 
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por décadas, o oposto, o que justifica que “acesso não quer dizer permanência e nem 

qualidade”. (ROJO, 2009, p. 106). 

É preciso entender que a pedagogia dos multiletramentos (Borba e Aragão, 

2012; Rojo, 2009; 2012), ou seja, a forma como os surdos escrevem, é reconhecer novas 

propostas de letramentos a partir das metas sociais que o texto pode trazer. Como já 

indicado, as estratégias pedagógicas ancoradas nos multiletramentos nos garantem 

novas alternativas de inclusão, já que, integrados neste universo, a construção textual se 

amplia diante do que se vê, do que se lê e do que se ensina, visto que: 

 

essas novas tecnologias possibilitam a construção e o uso de materiais 

visuais de uma forma dinâmica e interativa, viabilizando o acesso à 

Libras e à Língua Portuguesa em uma forma contrastiva, fundamental 

no processo educativo (RAMIREZ; MASUTTI, 2009, p. 16).  

 

 Faz necessário compreender que “o contexto bilíngue da criança surda 

configura-se diante da coexistência da Língua Brasileira de Sinais e da Língua 

Portuguesa” (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 13). No dia a dia, ocorrem contatos 

via e-mail, mensagens no facebook, dicas de sites para estudo e pesquisa (anexos II), 

com também, troca de mensagem via celular reforçando o bilinguismo. Os próprios 

alunos chegam às escolas com seus aparelhos conectados pelo sistema de telefonia 

móvel – internet móvel.  

 Há ocorrências de indignação por parte dos alunos surdos – sentem-se 

esquecidos diante do mundo. Com este olhar crítico, a atitude de indignação do surdo 

“possibilita aprender a problematizar o discurso hegemônico da globalização e os 

significados antiéticos que desrespeitam a diferença” (MOITA LOPES e ROJO, 2004 

apud ROJO, 2009, p. 108). 

 Porém, já houve um avanço diante dessa situação, mesmo que timidamente: 

investimentos em formação continuada na aquisição da L1, porque “a aquisição dos 

conhecimentos em língua de sinais é uma das formas de garantir a aquisição da leitura e 

escrita da Língua Portuguesa pela criança surda” (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 

7), embora o número de professores desistentes seja significativo mediante as práticas 

nas escolas. Os motivos são os mais variados: habilidade para aquisição de uma língua 

tão peculiar (o uso das mãos); retorno financeiro; tempo para estudo e treinamento; 

carga horária sobrecarregada, enfim.  
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 No entanto, reiteramos que a escola precisa trabalhar os multiletramentos 

capazes de lidar com os textos e discursos naturalizados, discursos de uma língua 

natural – L1 em parceria com a L2, de maneira a perceber seus valores, suas intenções, 

suas estratégias, seus efeitos de sentido abrindo os olhos para a cultura de massa da 

globalização. 

 Essa argumentação reitera a ideia de que a língua é unicamente oral, o universo é 

unicamente ouvinte, o valor ao monolinguísmo, a existência de uma única língua 

nacional, negando a acessibilidade que é um direito legalizado e que deve ser aplicada 

no contexto escolar, quando deveríamos pensar numa proposta pluriversal, para que, a 

partir de uma prática heterogênea de ensino, desconstruir a ideia de ensino homogêneo, 

quando existem fatos, onde a escola seria capaz de transformar “patrimônios em 

fratrimônios” e de “formar um cidadão flexível, democrático e protagonista, que seja 

multicultural em sua cultura e poliglota em sua língua” (ROJO, 2009, p. 115).  

 Os surdos, por sua vez, vivem no mundo letrado e nele se integram de maneira a 

representar a sua identidade, pois: 

  

letramento é o estado daquele que não só sabe ler e escrever, mas que 

também faz uso competente e frequente da leitura e da escrita, e que, 

ao tornar-se letrado, muda seu lugar social, seu modo de viver na 

sociedade, sua inserção na cultura. (SOARES, 2012, p. 37).  

 

 A escola compõe este lugar social, mas necessita, com certa urgência, inserir o 

surdo enquanto protagonista de uma composição igualitária e justa, pois se trata de 

“decisões político-pedagógicas”. (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 18). Uma escola 

pensada é uma escola aberta às novas oportunidades, à aceitação do diferente e com o 

olhar para o futuro, fundamentando sua prática na realidade ali presente e nas 

oportunidades tecnológicas que fazem parte da realidade dos surdos, com aulas 

inclusivas e planejadas. Por isso: 

 

Educadores que identificam a si mesmos como profissionais da 

aprendizagem conseguem transformar as suas salas de aula em 

espaços prazerosos, onde tanto eles como os alunos são cúmplices de 

uma aventura que é o aprender, o aprender a aprender e o aprender a 

pensar. O clima das atividades favorece ações comunicativas entre 

alunos e entre estes e seus professores. (CARVALHO, E. N., 1999, 

p. 62). 
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A partir dessa certeza, torna-se menos complexa a prática e a elaboração da 

sequência didática como proposta de aplicação, para que se fortaleça a produção escrita 

do aluno surdo, discorrendo de maneira livre e frouxa, como é a língua em sua essência.  

Sugerimos que os textos sejam produzidos via Facebook, Whatsapp, estendendo-se para 

e-mail, cujo fim é a prática de uma comunicação que se efetivará de maneira natural, 

livre e sem a preocupação de uma construção gramatical comparada à construção dos 

falantes de línguas orais. O que se pretende, de fato, é ativar a prática comunicativa, 

com temas diversos, que poderão ser escolhidos, doravante, após o diálogo entre 

professores e alunos surdos, e posteriormente com os alunos ouvintes, onde se 

justificará que:  

 

um dos princípios do celebrado educador Paulo Freire é de que todo 

professor-educador deve começar com o conhecimento que os alunos 

já possuem na vida. Nessa perspectiva, todas as teorias e abordagens 

de ensino são apenas instrumentais e competências adquiridas de que 

o professor dispõe para orientar suas ações pedagógicas, tornando-as 

verdadeiras ferramentas de trabalho, de indagação e reflexão 

(GESSER, 2012, p. 13, grifos da autora). 

 

Nesta perspectiva, a autora argumenta de forma convincente sobre a Língua 

Brasileira de Sinais e a inclusão de surdos:  

 

é correto afirmar que as pessoas que falam língua de sinais expressam 

sentimento, emoções e quaisquer ideias ou conceitos abstratos. Tal 

como os falantes de línguas orais, os falantes de sinais podem discutir 

filosofia, política, literatura, assuntos cotidianos etc. nessa língua, 

além de transitar por diversos gêneros discursivos, criar poesias, fazer 

apresentações acadêmicas, peças teatrais, contar e inventar histórias e 

piadas, por exemplo. (GESSER, 2009, p. 23). 

 

Apresentamos, ainda, a construção de passos de trabalho numa proposta coletiva 

de uma sequência didática sobre o ensino de L2 aplicada durante a formação na unidade 

escolar, com o foco para a produção textual. Essa proposta envolve o uso dos recursos 

tecnológicos digitais e a prática da L1 com base na diglossia, com a finalidade para o 

uso social da L1 e da L2, construída para despertar o desempenho e envolvimento dos 

professores para que se manifestem durante a prática, visto que a compreensão do 

processo de inclusão requer dedicação, desempenho e desejo. Desta forma, segundo 

Rojo (2012, p. 98):  
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a sequência didática, organizada como uma sequência de módulos de 

ensino, apresenta alguns objetivos principais: desenvolver a 

capacidade comunicativa dos sujeitos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem; criar contextos de produções reais; possibilitar 

atividades múltiplas e variadas. 

  

São incentivos aos novos olhares que permitirão o diálogo entre os pares, o que 

justifica a colaboração, a inferência, o apoio mútuo diante desse desafio. As tecnologias 

e a aprendizagem e, consequentemente, a compreensão de uma língua de sinais justifica: 

 

a chegada cada vez mais rápida e intensa das tecnologias (com o uso 

cada vez mais comum de computadores, Ipods, celulares, tablets etc.) 

e de novas práticas sociais de leitura e de escrita ( condizentes com os 

acontecimentos contemporâneos e com os textos multissemióticos 

circulantes) requerem da escola trabalhos focados nessa realidade.  

Ocorre que, se houve e se há essa mudança nas tecnologias e nos 

textos contemporâneos, deve haver também uma mudança na maneira 

como a escola aborda os letramentos requeridos por essa mudança 

(ROJO; MOURA, 2012, p. 99). 

 

Por que, através delas os surdos ultrapassaram as barreiras do esquecimento e se 

apresentam como detentores da filosofia da comunicação e das linguagens, rompendo o 

local e partindo para o geral em sintonias diversas de dizer-se fora do lugar comum. 

Lugar de todos, lugar dos surdos que exibem suas produções textuais. Os textos 

produzidos via Facebook, Whatsapp, têm como fim o uso de uma comunicação que se 

efetiva de maneira natural, discorrida e sem a preocupação de uma construção 

gramatical engessada.  

Pensando e agindo assim, é possível revelar a construção de uma escola para 

além dos muros, a escola da vida, a escola freireana.  O importante é ativar a prática 

comunicativa, com temas diversos, que poderão ser analisados e compreendidos após o 

diálogo entre professores e alunos surdos, alunos do mundo, surdos ou ouvintes. Com o 

olhar sobre a reflexão, pode-se pensar a prática e as novas possibilidades de criação, 

inovação e de possibilitar à sala de aula o prazer, o lúdico, o diálogo, o respeito às 

opiniões diversas e válidas para a construção cidadã.  Professores e alunos 

compartilham experiências que representam o aprender com o outro.  
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5.2.1 Proposta de Sequência Didática: uma interpretação qualitativa 

 

Para uma construção de uma sequência didática a participação de professores e 

dos alunos surdos é essencial. Existem oportunidades que necessitam de uma prática 

letrada que efetive o reconhecimento desses sujeitos enquanto capazes de interagir e de 

se tornar evidente mediante o olhar da invisibilidade. Toda construção da sequência 

didática deve ser dirimida por passos que norteiem o direito de acessibilidade e a 

competência do fazer sujeitos práticos enquanto reconhecimento da diversidade. Essa 

construção conjunta traz, em sua essência, a afetividade, aspecto primordial para que o 

olhar sobre o outro se forme sem quaisquer concepções de inferioridade. Pelo contrário: 

paira uma independência simbólica a partir da identidade surda construída sob o viés da 

autonomia, revelando o que é alteridade na escola.  

Antes de qualquer ação, faz-se necessário o despojamento da ideologia que nega 

o outro. É preciso o querer fazer, com o foco na reflexão e ação por uma descoberta 

inusitada, e, ao mesmo tempo, tão próxima. Os surdos estão ao nosso lado, muitas vezes 

silenciados e invisibilizados. Mas, esses sujeitos têm a alma que necessita se manifestar 

a partir dos sinais ou de uma forma de escrita que lhe são peculiares.  

Na proposta da sequência didática todos participam, emitem seus julgamentos e 

se presenciam no passo a passo. De um lado os professores ouvintes de LP e do outro, 

alunos surdos que usam a L1 em interação que permite a ambos chegarem a um fim em 

comum utilizando o computador como o recurso que deverá dar o resultado final: a 

comunicação. Lembramos que a formação continuada e o embasamento teórico trazem 

resultados que envolvem a sensibilidade do professor e que para isso o mesmo deve 

entrar nesta proposta deixando de lado, sem abandonar sua história, o estado cômodo, 

para enfrentar o novo, o grande desafio. 

Salientamos que a sequência didática se inicia a partir das leituras prévias, das 

observações debatidas durante os encontros escolares e que, para se caracterizar, de 

fato, como uma sequência, são necessários alguns passos norteadores para muitas 

práticas socializadas em todo o tempo escolar. O tempo estipulado coletivamente para a 

construção conjunta da sequência didática, a partir do trabalho na formação continuada, 

pode ser de três meses numa duração total de 650 horas, com um tempo de duas horas 

aulas por encontro. Ressaltamos que esse tempo não é definitivo, a depender de quem 

faça ou como se faça. 



63 

 

 Consideramos sequência didática uma estratégia de ensino-aprendizagem dentro 

da escola bastante rica e pertinente, com o objetivo de direcionar para práticas que 

reforcem a construção de passos a serem seguidos para a consecução de uma finalidade 

previamente elaborada, conforme explicitado abaixo. 

 

1º Passo: Criação de uma página digital na internet: 

Objetivo: Criação um espaço tecnológico digital – uma rede social, para dinamizar o 

uso e a prática da L2 como estratégia de comunicação e quebra de paradigmas 

linguísticos. 

Duração: 100 minutos 

O passo inicial é escolher conjuntamente uma rede social para a construção de 

propostas multiletradas voltada para todos, alunos surdos e professores ouvintes, 

chegando ao consenso de que a criação de Facebook e whatsapp do grupo é o mais 

adequado por diversos motivos: mais acessibilidade, propostas para produção de textos, 

troca de mensagens, criação de informes, poste de fotos, encontrar e fazer novos 

amigos, a extensão e alcance, a perspectiva não linear para textos de diversos gêneros e 

por se tratar, ainda, de um atrativo independente da faixa etária.  

Escolhida a rede social, é preciso dar um nome à página, possibilitando uma 

identidade entre os participantes. Muitas ideias, muitos acordos e desacordos 

consequentemente surgirão, o que é interessante para se criar maior interação. Após a 

escolha do nome, entra-se na discussão referente a quem terá acesso e qual imagem 

ilustrará a página. A parte da apresentação através de uma imagem ficará para ser 

construída no decorrer de todo processo. Também ficará acordado que o acesso ao 

Facebook e ao whatsapp seja somente entre os participantes, como proposta de 

experimentação para análise dos futuros resultados até o encerramento da sequência 

didática e da análise dos possíveis resultados. A construção coletiva traz o olhar 

diferenciado e do entrosamento entre os participantes. Todos devem ter acesso à senha, 

garantindo o sigilo no grupo. Em seguida, cria-se um objetivo que justifique a criação 

desta página.  

Esse objetivo deve aparecer como apresentação pedagógico-metodológica da 

página do grupo para postar atividades de pesquisa, respostas de exercícios, comentários 

sobre textos individuais, produção textual, autoria e coautoria, envolvendo, 
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posteriormente, não apenas os alunos surdos, mas todos os demais que frequentam e 

participam da sala de aula, inclusive alunos ouvintes.  

As primeiras produções podem ser postadas, proporcionando a ideia de uma 

apresentação informal entre todos. Nasce, neste momento, um princípio de 

sociabilidade, aproximação, afetividade e novas propostas de avaliação informal da 

escrita.  

 

2º Passo: Passos para a avaliação inicial: 

Objetivo: Identificar estratégias de avaliação sobre a produção escrita por alunos surdos, 

na perspectiva da Linguística Aplicada. 

Duração: 100 minutos 

O mesmo grupo se reúne neste encontro para discutir estratégias de avaliação 

com um olhar mais didático sobre os textos produzidos pelos surdos e identificar as 

oportunidades de leitura e compreensão pelos professores a por meio dessa escrita 

virtual, onde, via mensagens entre os participantes, o professor estaria descobrindo a 

estrutura de escrita, sem criar expectativas comparativas com a maneira que os ouvintes 

escrevem. Para cada aluno surdo um professor fez o acompanhamento, se possível. 

Depois tudo deve ser socializado entre os professores para análises linguística e 

extralinguística. O foco é buscar alguns exemplos de textos produzidos e analisados 

durante a criação na sala de multimeios.  

Para início deste processo é mister escolher o gênero aviso, pois é muito comum 

entre os surdos nas redes sociais devido a estrutura do texto: curto, objetivo e possível 

de uso de emoticons. A primeira produção como sugestão deve partir sempre dos alunos 

surdos, mas o professore poderá sugerir um aviso para ser veiculado entre os mesmos e 

os professores acompanhariam a evolução significativa, e a coerência responsiva, visto 

que o que se pretende é identificar a coerência textual.  

As primeiras impressões notadas pelos professores poderá causar-lhe 

estranhamento mediante a estrutura, de fato, diferente, pois na escrita dos surdos falta 

conectivos, mistura de maiúsculas com minúsculas, repetição de vocábulos e outras 

estruturas geralmente cobradas nas aulas regulares quando se trata de alunos ouvintes.  

Poderão identificar uma maior influência das contrações de palavras, características dos 

bate-papos na internet. Além disso, nota-se claramente inversões sintáticas, acréscimo 

de outras informações, mas com estrutura semântica compreensível.  



65 

 

3º Passo: Trocando mensagens: Professores ouvintes escrevem para alunos surdos:  

Objetivo: Enviar um bilhete para o aluno surdo para perceber, a partir da sua resposta, o 

grau de compreensão da Língua Portuguesa e avaliar a estrutura sintática do texto 

respondido. 

Duração: 150 minutos. 

Este encontro deverá ocorrer na sala de informática da escola a depender do 

número de participantes na pesquisa, onde o ideal é que cada um use individualmente 

um computador conectado à internet. Caso não seja possível, sugerimos que as 

informações ocorram através do whatsapp criado pelo grupo, onde todos deverão ter 

acesso mediante a tecnologia móvel percebida entre os estudantes, tanto ouvintes quanto 

surdos. A dica é a seguinte: cada professor que acompanha um aluno surdo deverá 

escrever um bilhete se apresentando, contando um pouco da sua vida: profissão, se 

solteiro ou casado, suas crenças, sua experiências de viagens, etc.  

 

A intenção neste momento é que os professores analisem se os textos enviados 

são compreendidos a partir de uma resposta coerente e observar se o aluno conseguiu 

dar sentido ao texto, monitorando resposta, revelando se há comunicação partir de uma 

resposta adequada. Perceberão algumas possíveis palavras se repetindo, como se o 

aluno quisesse seguir a ordem do texto do emissor, embora cognitivamente, paire em 

sua construção textual, grande interferência da língua de sinais: verbo no infinitivo, 

inversão sintática, supressão de fonemas, frequência de abreviações usadas nas redes 

sociais, mas o mais importante é a adequação semântica. Certamente se notará que o 

texto é todo preenchido de significados e consciência de mundo.  

   Chamamos a atenção para que os professores argumentem se há coerência e o 

que mais lhes chamou a atenção, apoderando-se da informação: o texto responde ao que 

se pede mesmo se observando a estrutura diferenciada vigente na Língua Portuguesa? 

Olhando pelo prisma da coerência, os professores devem relatar sobre as frases e 

orações detectadas, se há ou não algum nexo de compreensão textual. Essa atividade 

permitirá abertura de novos olhares, de maior acuidade sobre os surdos e sobre a 

competência linguística que têm.  
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4º Passo: Construindo redes de trocas: 

Objetivo: Avaliar os alunos surdos, na sala aula regular, conforme a sua estrutura 

textual. 

Duração: 100 minutos 

Para uma proposta de socialização e entrosamento na escola como um todo, este 

momento ocorrerá no turno em que os alunos estudam, na sala da aula regular. Aqui se 

pretende fomentar a ideia da inclusão dentro do contexto escolar. Essa prática ficará sob 

os cuidados e ao critério dos professores em relatar no próximo encontro os resultados 

observados na relação alunos surdos e alunos ouvintes, além do próprio professor. No 

encontro anterior será sugerido que cada professor faça cópias do texto “Como lidar em 

sala de aula com crianças que têm perda de audição” (Anexo I), de Eliane de Sousa, 

para todos os alunos da sala. O texto aborda a questão da surdez na sala de aula. O 

enfoque dado para este momento é de abrir outros horizontes para os alunos ouvintes, 

cujo fim é a observação de suas manifestações comportamentais após a leitura do texto. 

Todas essas percepções precisam ser anotadas no encontro seguinte, apresentadas 

oralmente por cada professor e interpretada em Língua de Sinais para os surdos por um 

intérprete. Após cada exposição, todos iniciarão uma conversa no bate papo, in box, 

sobre suas opiniões e sensações. A produção textual aparecerá como um fim desse 

processo, dando margem a outras publicações futuras. 

Supõe-se que dentre os relatos que serão apresentados revelem-se indignações, 

surpresas, alegrias, dificuldades e conscientização sobre a ideia de inclusão na escola. É 

possível que neste momento os professores demonstrem novos olhares e que sejam 

capazes de responder ao seguinte questionamento que será feito logo no início do 

próximo encontro: Na sala de aula regular, os alunos surdos aprendem, de fato, a Língua 

Portuguesa?  

 

5º Passo: O que os surdos e os professores têm a dizer? 

Objetivo: Relatar na página do Facebook as sensações percebidas pelos alunos ouvintes, 

pelos surdos e pelos professores. 

Duração: 100 minutos. 

Neste encontro os professores trarão as informações que deverão ser estudadas 

criticamente. É comum, por exemplo, muitos alunos ouvintes não saberem como é ser 

surdo e de que maneira poderiam interagir com os mesmos.  Mas o propósito é 
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descortinar uma imagem negativa do passado para algo mais simples de ser 

compreendido. Os surdos também poderão revelar o que sentiram dos colegas ouvintes: 

se tiveram cuidado, se ignoraram, se se aproximaram, enfim.  Ao professor mais uma 

vez será perguntado sobre suas práticas em sala de aula e se é possível construir um 

novo paradigma seja ele positivo ou negativo. Nota-se que o pretendido é trazer 

reflexões à tona, numa finalidade de novas práticas pedagógicas. Todas as sensações 

serão socializadas via Facebook.  

Aqui, já é possível adentrar numa nova discussão no que se refere à 

comunicação e seus sentidos textuais, com as novas possibilidades de se notar outros 

critérios de avaliação sobre as produções textuais produzidas e enviadas pelos surdos.  

Ressaltamos que a estratégia de se usar a tecnologia permitirá ao surdo uma 

espontaneidade textual, diferente do que ocorre na sala de aula. Então, é a hora de mais 

questionamentos:  

1. Através dos recursos tecnológicos, os surdos se comunicam com os seus pares 

ou com pessoas ouvintes?  

2. As imagens podem complementar o texto: carinhas, ícones de gestos, fotos, 

abreviações, etc? 

3.Como fazer dessa experiência um exemplo trivial na sala de aula regular e 

expandir essa proposta por toda a unidade escolar?   

Conforme as respostas pretende-se neste momento o pensamento para que se 

revelem resultados com vieses para uma nova proposta educacional inclusiva, além de 

despertar no professor sobre a capacidade criadora e comunicacional que o surdo 

possui. Essas práticas possibilitarão um olhar de mais atenção sobre aqueles que por 

muito tempo, eram excluídos ou invisibilizado pelos próprios professores: 

 

6º Passo: A avaliação final: expansão para novos horizontes? 

Objetivo: Criar uma cadeia de informação a partir do recurso tecnológico e difundir os 

resultados com os demais colegas professores. 

Duração: 100 minutos.  

Nesta etapa final, chegará o momento de socializar este trabalho com os demais 

professores durante os encontros nas ACs. Fica a cargo dos professores participantes 

desta proposta relatarem as experiências vivenciadas, para demonstração de 

possibilidades avaliativas, desmistificando a ideia de que o aluno surdo não sabe 
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escrever e proporcionar o olhar que foi construído com base na LAC, em que, para além 

de regras gramaticais, há um sujeito que tem “sua voz” garantida quando produz um 

texto de maneira coerente e prática.  

O objetivo maior deste trabalho é a práxis da pesquisa-ação, para que ocorra 

como proposta de transformar o sujeito invisibilizado em sujeito digno de direitos e 

deveres, presença viva na escola e na sociedade, pois demonstra resultados expressos 

não apenas nas falas, mas também nas práticas transformadoras registradas no decorrer 

da construção coletiva da sequência didática. Novos paradigmas se construirão para o 

fortalecimento da alteridade que se justifica em garantir a territorialidade das diferenças 

e o sentimento de pertença como garantia do respeito à diversidade. Urge a necessidade 

de se desconsiderar o “ser diferente” meramente por uma “pseudo deficiência”, mas se 

pensar em outras possibilidades inclusivas que estes sujeitos podem demonstrar no 

cotidiano escolar.  

Mesmo não havendo o domínio da L1, os professores precisam sentir e expressar 

que, com a Língua Portuguesa, a comunicação é possível e que graças aos 

multiletramentos tudo pode se transformar em atos reais e fáceis de serem construídos, 

além do caráter lúdico contido nessas ferramentas.   

Ou seja, é essencialmente a formação continuada que faz com que a escola 

reconheça novas propostas educacionais inclusivas, as quais devem abranger a toda e 

qualquer concepção de diferente, visto que nela estão compostos sujeitos múltiplos em 

diversidades.   

É importante lembrar que “os professores, ao examinarem os textos desses 

indivíduos, estejam atentos não a modelos prontos e fechados de determinados dados 

textuais e sim a suas condições de produção, recepção, interlocução”. (SILVA, 2001, p. 

61). Cabe à escola o papel de reflexão de que todos os professores da viventes dela 

devem ser convidados a “curtir” e participar da comunidade dos surdos, desse 

pluriverso que fala e que denuncia, pois assim será justificada a percepção que o grupo 

participante da sequência didática apresentará novas análises de ensino e o que de fato 

pode ser feito para a construção de uma escola inclusiva.  

 Ou seja, esse sentimento demonstra o quanto a escola precisa saber e aprender, 

além de desconstruir o que está engessado enquanto imaginário social, para trazer à tona 

novos significados capazes de envolver os alunos classificados como “diferentes” como 
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sujeitos normais quanto à escrita e a expressividade que o texto de um estudante surdo 

tem: 

 

comportam categorias que as estruturam, categorias gramaticais 

(sobretudo ‘partes do discurso’: substantivos, adjetivos, verbos, 

advérbios..., também variáveis de língua para língua), mas também 

categorias semânticas: as unidades se religam por implicações 

sucessivas. (MARTIN, 2003, p. 91).  

 

A perspectiva da transformação escolar revela a verdade da consciência do 

respeito sobre o outro e a prática da formação. Entre a escola que temos e a escola que 

queremos há o desejo, a vontade de transformar e a necessidade de participar e o que os 

surdos demonstram é o que afirma Oliveira (2014, p. 46): “fazer uma linguística 

eticamente consequente, hoje se processa quase exclusivamente na sub-área 

denominada linguística aplicada”, pois se nota a forma e aplicação dos elementos 

linguísticos pelos surdos sob o viés da aceitabilidade e da gramaticalidade, reiterando 

que todas as línguas, para além de regras, necessita de políticas educacionais vigentes 

atuantes e se fazendo prática, pois: 

 

a educação ainda tem muito a fazer em termos de estrutura física de 

capacitação dos professores, mas não podemos ignorar o quanto as novas 

práticas discursivas decorrentes das tecnologias de informação estão atraindo 

os alunos para uma nova realidade social (...) a promover ainda mais 

mudanças em sua ação docente com vistas a garantir maior motivação e bons 

resultados no desenvolvimento dos nossos alunos. (ROJO; MOURA, 2012, 

p. 148). 

 

É notório que alguns alunos surdos trazem em sua estrutura textual escrita uma 

evolução ampliada do uso dos conectores, das referências temporais e outros aspectos 

relevantes. Hipoteticamente, referimo-nos a esse fenômeno, ao nível de escolaridade, a 

presença maciça da família em exigir educação de qualidade, à escolarização dos pais 

(quanto mais escolarizados, mais se atêm aos seus direitos), ao acompanhamento na 

escola e à formação de professores. “O fato é que os órgãos governamentais legitimam 

o compromisso com a inclusão social, mas não provém de recursos para o atendimento 

educacional das escolas públicas”. (SILVA, 2001, p. 19).  

Contudo, pensar na análise da avaliação escolar em simplesmente classificar 

textos dos alunos surdos como incoerente mediante os elementos de coesão é exigir 

demais diante da situação de surdez que lhes são inerentes. O professor deve trabalhar 
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com hipóteses coesivas, mas entender principalmente que o texto dos surdos trazem 

características de coerências visíveis, bastando observar o nível semântico (coerência, 

compreensão, sentido) sob a perspectiva social da língua pelo uso prático-

metalinguístico realizado nos bate-papos desses alunos via internet.  

Faz-se necessário e com urgência o despertar do olhar analítico do corretor que 

usa a caneta vermelha como única saída para se esquivar de um fato tão natural e 

presente na escola, aguçando uma análise mais contextualizada e mais próxima do que 

definimos como letramentos. A linguística já não se exprime somente pelo viés de 

regras gramaticais, mas pelo sentido e pela semântica que os textos apresentam. Além 

disso, a construção de um novo sujeito surdo trilhado pelos itens das dificuldades de 

audição, limite vocabular, falta de intérpretes e do próprio despreparo do professor, 

contribuirão para novas oportunidades avaliativas.  

Os surdos têm a sua língua primeira, sua língua natural definida. Eles “têm uma 

língua(gem) de sinais” (SILVA, 2001, p. 91), e, “cabe ao professor perceber que (...) é 

possível entender/compreender e reconstruir o sentido dentro dos enunciados dos 

textos”. (SILVA, 2001, p. 92). Os recursos tecnológicos avançam nessa construção 

porque há um hipertexto aberto, acessível, coerente e em transformação. 

Insistimos em demonstrar a história dos surdos não apenas com o foco no 

passado, mas, principalmente sob a ótica das possibilidades de conexão com o mundo a 

partir dos celulares, computadores, iphone etc., bem como a sua competência linguística 

diante deste mundo globalizado, conectado e da cibercultura, ou seja, aonde “as novas 

tecnologias digitais vêm estruturando novas relações sócio-tecnológicas, entre as quais 

podemos destacar a produção e socialização interativa de conhecimentos no 

ciberespaço”. (SANTOS, 2002, p. 113).  

Necessita-se, ainda, desconstruir a ideia das representações sociais que 

estigmatizam os surdos como pessoas incapazes, inválidas, doentes. Na verdade, o foco 

deste trabalho é sugerir e nortear a formação a partir da Linguística Aplicada Crítica 

para demonstrar as diversas possibilidades de se fazer o uso de uma língua a partir das 

diversas possibilidades e dos diversos recursos, no nosso caso as TIC. Não se basta por 

aí. Há muitas produções acadêmicas que engrandecem as expectativas de credibilidade a 

partir um referencial teórico bastante representativo (OLIVEIRA, 2014; PRETTO; 
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SILVEIRA, 2008, PRETTO, 2010; PINHEIRO, 2014; MOTA, 2002; IMBERNON, 

2010; e outros), o que reitera que: 

 

a língua precisa ser concebida como interação social, que coloca à 

disposição dos seus usuários um conjunto de estruturas gramaticais e de 

palavras para que eles possa interagir socialmente em encontros 

culturalmente marcados tanto na fala quanto na escrita. (OLIVEIRA, 2014, 

p. 39).  

 

Cabe aqui ressaltar que “a surdez é uma realidade heterogênea e cada pessoa 

surda é única, pois sua identidade se constituirá a depender das experiências 

socioculturais das quais participou ao longo de sua vida” (BUZIN; PARREIRA, s/d, p. 

7). Esse olhar deve modificar o olhar dos professores. Eles precisam de mais formação, 

mais convivência com os surdos e mais comunicação. Desta forma, diante desse desejo, 

é que acredita, como sugestão, na sequência didática que servirá como exemplo e 

instrumento de aplicação para outros professores de LP, quiçá, de outras áreas. 

Além do olhar sobre o ensino da LP por rotas coerentes de significados, 

multiletramentos, da semiótica e da expressão antropológica das minorias linguísticas e 

sociais, o papel da LAC é desvelar a pretensa relação entre teoria e prática, dois 

universos que não se coadunam enquanto reconhecimento da linguagem que se torna 

“algo pertencente a comunidade, e não a indivíduos concebidos isolados e 

independentemente”. (RAJAGOPALAN, 2003, p. 51).  

Na escola há possibilidades de inclusão porque há sempre um grupo que 

visualiza, denuncia, expõe a diversidade e novos caminhos de inclusão da diversidade. 

O que lhe falta são ações com possibilidades reais e políticas e cobranças para que todos 

façam o que deve ser feito no âmbito educacional. Aos professores que participarem da 

formação deve se esperar que corroborarem que pensar os estudos, o ensino sob o olhar 

da atenção devida, do planejamento, torna possível o novo acontecer: “é o interesse, a 

disposição, a vontade para interagir com os nossos vizinhos que nos dá a certeza de que 

falamos a mesma língua”. (RAJAGOPALAN, 2003, p. 90).  

 

5.3 Propostas para enfrentamento dos desafios a partir da criticidade 

 

Uma escola necessita por em prática sua proposta político-pedagógica de 

inclusão. Por muitos anos, trabalhando com alunos e alunas surdas, era visível que a 
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prática de ensino voltada para esses alunos era um verdadeiro massacre intelectual, 

tornando-os mais dispersos e excluídos do que se estivesse no seio familiar sem 

frequentar uma sala de aula.  

Isso nos instigou a buscar este estudo, reconhecendo como estratégia para novas 

práticas educacionais o uso das tecnologias digitais, na perspectiva de uma 

aprendizagem, uso e ascensão em uma L2, a partir das oportunidades que a escola e o 

sistema educacional propõem. É preciso fazer mais, buscar novos olhares de ensino, 

rever o que está sendo feito para que as justificativas inclusivas se efetivem.  

Reconhecer as práticas tecnológicas como um processo de ensino da L2 para uso 

social e proposta de independência de letramentos é uma sugestão de trabalho que dá 

certo. Há a negação das políticas e das leis que asseguram o acesso e a permanência dos 

estudantes com necessidades especiais no espaço escolar. Além do olhar sobre o ensino 

da LP por rotas coerentes de significados, multiletramentos, da semiótica e da expressão 

antropológica das minorias linguísticas e sociais, o papel da LAC é desvelar a pretensa 

relação entre teoria e prática, dois universos que não se coadunam enquanto 

reconhecimento da linguagem que se torna “algo pertencente a comunidade, e não a 

indivíduos concebidos isolados e independentemente”. (RAJAGOPALAN, 2003, p. 51).  

Na escola há possibilidades de inclusão porque há grupos de professores que 

visualizam, denunciam, expõem a diversidade e novos caminhos de inclusão da 

diversidade. O que lhe falta são ações com possibilidades de políticas públicas 

garantidas e cobranças para que todos façam o que deve ser feito no âmbito 

educacional, inclusive, o ensino sob o olhar da atenção devida, do planejamento, torna 

possível o novo acontecer: “é o interesse, a disposição, a vontade para interagir com os 

nossos vizinhos que nos dá a certeza de que falamos a mesma língua”. 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 90).  

O resultado obtido com este estudo teórico-metodológico servirá e muito como 

uma justificativa de mudança sobre o ensino generalizado realizado pelos professores 

para seus alunos ouvintes e havendo em sua sala alunos surdos. Mas, e na sala de aula, 

quando os professores pedem a todos os alunos, inclusive os surdos que abram o livro, 

leiam e respondam as perguntas, o que dizer? Geralmente os professores que compõem 

a unidade escolar, nos decorrer desse estudo, se abismaram diante de tal realidade, 

embora são poucas as ações que efetivam a inclusão pelo viés da prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer dos nossos trabalhos, muitas reflexões surgiram numa demonstração 

de que existem muitos desafio e que se faz necessário pensarmos numa proposta de uma 

pesquisa-ação que requer prática, envolvimento e aprimoramento de novas práticas.  

Com os resultados alcançados a partir deste estudo, é possível dar continuidade mesmo 

com o término desta pesquisa porque houve transformação e mudanças de fato. Assim, 

este trabalho, bem como a construção de novas propostas de pesquisas não se encerra 

aqui. Existem diversas possibilidades e novos percursos a serem trilhados sobre essa 

temática. Avaliamos a conclusão desta pesquisa como o início de um processo de 

transformação da nossa prática. Notamos que muitos professores refletiram acerca das 

múltiplas possibilidades das construções de sentido e das culturas, a partir da pedagogia 

dos multiletramentos e do viés político e problematizador da Linguística Aplicada 

Crítica. Com isso, observamos que é possível o deslocamento de práticas tradicionais de 

ensino já articuladas a elementos da contemporaneidade.  

A escrita dos surdos vai além de regras. O contexto semântico por eles praticado 

propicia a sua inclusão em qualquer circunstância, ratificando o papel dos Letramentos 

Multipolos, especificamente por meio das tecnologias.  À escola, cabe permitir novas 

práticas pedagógicas que venham substituir ou adicionar velhos e novos costumes 

diante do propósito de ensino de língua, visto que a mesma se compõe de traços fixos – 

as regras gramaticais – mas também de variações diacrônicas conforme as mudanças 

sociais, econômicas, etárias e de grupos específicos de falantes e usuários de qualquer 

língua.  

A percepção obtida através desta pesquisa foi somada diante do visível aos olhos 

do professor que por muito tempo se estigmatizou como incapaz de reconhecer o novo. 

É fato que isso vem ocorrendo por motivos já justificados como a sobrecarga de 

horários, os parcos recursos tecnológicos e a inadequação das escolas diante desse novo, 

que já não o é.  O que está em jogo nessa proposta é o sujeito humano que se 

desconhece sob o aspecto da formação, mas que conhece e sabe da existência da 

diversidade que compõe uma escola. A escola não se basta aos “escolhidos”. Nela há 

desafios a serem quebrados e pensamentos a serem interrompidos. Desconstruir o 

“pensamento engessado” incomoda a alma e a essência do ser. No entanto, é condição 

sine qua non para que as mudanças efetivamente aconteçam. O colégio CIOMF ganha 
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com isso, porque é um espaço que permite os desafios, as novas propostas 

metodológicas, faltando-lhe, apenas, o investimento em formação continuada.  

Nela, as culturas se imbricam e se dialogam. Um hibridismo inerente ao ser 

humano. Não há como excluir se os fatos estão presentes e “gritando” por um espaço 

pelo pertencimento, pelo empoderamento. O senso de alteridade deve ser cutucado, mas 

para isso, muitos estudos e formações devem ocorrer com frequência. Por isso, dizemos 

que todas essas práticas educacionais observadas não se estagnarão na escola, porque os 

resultados alcançados nortearão novos caminhos pedagógicos. As falas, os depoimentos 

dos professores e a presença dos alunos surdos servirão como referencial para tantos 

outros que se permitirem avançar diante do que é escola e do que pode vir a ser no 

contexto da inclusão. 

 O nosso olhar sob a formação continuada se justifica na operacionalidade que 

uma pesquisa-ação pode desenvolver na escola. Até o final do ano letivo de 2014, novos 

alunos surdos se matricularam no CIOMF, e essa ação referenda a nossa proposta de 

estudar uma escola inclusiva e não uma inclusão na escola. É maior, amplia horizontes e 

corrobora uma prática para novas reflexões e ações no cotidiano escolar.  

Desta forma, os professores devem ensinar as regras gramaticais na escola, mas 

devem considerar que o uso social da língua se faz na prática. A língua deve abordar as 

novas linguagens que circulam em todos os campos e suportes. A escola não está presa 

a construções de concreto e tijolos. A escola é o mundo, e o mundo é cada um que 

compõe todos os espaços, numa dimensão social, cultural e biológica, papel que cabe a 

uma concepção antropológica de quem a compõe.  

Este não é um trabalho que objetiva o aprofundamento meramente linguístico. 

Mas reconhece que a LAC possibilita as novas perspectivas de escrita e leitura em 

diversos suportes, que se inserem nas práticas discursivas, na projeção da antropologia, 

da sociolinguística, da ética, e, especificamente da política humana. A exclusão social se 

dá por vários vieses: na educação, no trabalho, na sociedade, na família, na religião, no 

gênero e na história. Mas é na educação que enfocamos este trabalho, visto que, a partir 

dela, transformamos o sujeito passivo em sujeito crítico, dono de sua memória 

individual e coletiva.  

A escola pública é um espaço de representações populares e, portanto, deve 

dialogar para se adequar às novas propostas pedagógicas de ensino e à compreensão da 

linguagem em seu uso multifuncional. Para tanto, faz-se necessário adequar os 
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conteúdos e práticas ao novo homem – o homem conectado; aproximar-se da realidade 

social e tecnológica e reavaliar a sua prática inclusiva. A partir dos multiletramentos, as 

redes sociais são suportes coerentes para todo e qualquer tipo de avaliação. Da escrita e 

suas “variáveis formas”, ao mais profundo conhecimento do homem antropológico: o 

homem que vive no meio social, geográfico, étnico, espacial, local e global, ou seja, 

uma reflexão sobre as sociedades, o valor do ser humano, necessitando estudar a 

diversidade cultural, para se concretizar o estado e a qualidade do outro enquanto sujeito 

da diferença, o que denominamos alteridade.  

Por fim, os surdos estão se comunicando naturalmente a todo tempo.  Através 

das tecnologias participam de eventos, se emocionam, se envolvem, namoram, se 

articulam, viajam, compram produtos, conhecem outras pessoas surdas ou ouvintes, 

amam, sonham, filosofam e mesmo assim são invisibilizados e excluídos. Os surdos têm 

um corpo que fecunda, um coração que bate de amor e de desejo. Organizam-se, 

produzem textos, lutam por direitos, recebem salário, encontram parceiros e parceiras 

para o diálogo. São negros, evangélicos, homossexuais, prostitutas, ricos, pobres, 

candomblecistas, gentes, o que desmistifica um igualar ideológico de que todo surdo é 

igual. A escola, por sua vez, precisa reconhecer estes sujeitos que atuam em seu espaço 

e também a função social da LP praticada por eles através da escrita em vários suportes 

e gêneros. Assim como nossa pesquisa demonstra, a escola precisa deste olhar inclusivo 

que agregue todos e todas. Notamos através da realização desta pesquisa como o espaço 

escolar pode ser tornar multicultural e menos excludente em seu cotidiano. Foram 

resultados que engrandeceram a proposta que esta unidade escolar traz em sua estrutura 

política.  

Os estudantes surdos não recebem atenção enquanto seres humanos: apenas 

perambulam pelos corredores e são recanteados na sala de aula. E tudo porque o outro, 

não sabe como desenvolver e desempenhar o desejo por aquela presença, não reconhece 

e não se interessa e isso devido a falta de formação continuada, de estudo específicos, 

de debates concernentes com o papel da educação. A negação do estudante surdo está 

não apenas na escola, mas, principalmente na relação cotidiana desigual, desinteressada 

que o outro se julga no direito de ser. 

Caminhamos por uma proposta de pesquisa que percebe o uso dos recursos 

tecnológicos como estratégia para compreensão e reconhecimento da LP na perspectiva 

da surdez. Mas descobrimos nesta pesquisa algo maior e mais significativo do que uma 
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gramática de regras: a incompreensão do outro. E esta pesquisa se tornou um 

documento de denúncia para tomada de atitudes; permite a reflexão, a sensibilização, o 

fazer pensar o homem do meio, o homem presente, o homem moderno, o homem 

histórico e diferente. Envolve também a política, a religião, a fé, as ciências, os dogmas, 

o respeito, o ser antropológico – o homem de culturas. Urge, a partir dos resultados e 

das discussões teóricas, fazer valer a lei do respeito ao surdo e da inclusão, que é 

diferente como todos os outros homens diferentes. A escola, por fim, é uma grande 

fábrica de transformação e espaço de renovação. 

E os resultados navegarão entre a cibercultura e a realidade.  Este trabalho 

permitiu movimentar a escola, pois durante as reuniões, bem como no retorno à gestão 

sobre o andamento das leituras e percepções sobre a inclusão como deveria ser de fato, 

muitos colegas de trabalho intensificavam o que pretendíamos investigar. Um trabalho 

silencioso e barulhento, tímido e audaz. Assim, assistir e participar de oficinas de Libras 

na escola como um resultado desta proposta é gratificante. Observar o movimento dos 

professores pela inserção de cursos, de formação continuada, pela prática da língua de 

sinais na sala de aula e nos corredores da escola como práxis, exprime uma verdadeira 

compreensão de que os surdos, agora visibilizados, são parceiros. Os alunos surdos 

puderam criar seu espaço, abriram oficinas para os professores. A cada novo encontro 

novos sinais são internalizados. Na sala de aula, os professores liberam um tempo de 15 

minutos para falar sobre a surdez, a L1 e aprendem sinais com os pares. O que se 

justifica que as possibilidades de inclusão margeiam todo e qualquer lugar. São ações 

políticas que envolvem os direitos e deveres para o bem comum, o bem da coletividade.   

Os alunos surdos adquiriram visibilidade, elevando suas autoestimas e 

aprofundando o desejo de frequência nas aulas, face ao reconhecimento dos docentes 

sobre suas formas de escrita e comunicação em LP, para além de estruturas gramaticais, 

reiterando os multiletramentos como práxis social da língua. Por fim, ressalta-se que a 

formação continuada é condição sine qua non de transformação das práticas educativas 

escolares e da inclusão dos surdos e que precisa efetivamente acontecer. 
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ANEXO I 

 

Texto para a sala de aula 

 

Como lidar em sala de aula com crianças que têm perda de audição? 
Algumas dicas práticas podem ajudar  e muito  no dia a dia de pais e professores que lutam 

pela educação e inclusão de crianças com deficiência auditiva 

Elaine de Sousa, EF (emfoco@centrinho.usp.br) 

A primeira coisa que o leigo deve saber em relação à educação de crianças com perda auditiva 

é que existem orientações diferentes para professores de alunos surdos, que se utilizam da 

Libras (Língua Brasileira de Sinais) como meio de comunicação, e para professores de 

crianças com deficiência auditiva, que se comunicam pela linguagem oral graças ao suporte 

de dispositivos eletrônicos como os aparelhos de amplificação sonora individual e o implante 

coclear (o chamado ouvido biônico). 

A equipe do Hospital Centrinho - USP, em parceria com a Fundação para o Estudo e 

Tratamento das Deformidades Crânio - Faciais (Funcraf), ministra há 16 anos cursos de 

capacitação para os dois perfis de professores. 

No caso das crianças com surdez que se comunicam apenas pela Libras é indispensável a 

presença do intérprete em sala de aula. Há ainda casos em que a criança com deficiência 

auditiva não conhece nem a Libras nem foi beneficiada por um programa de reabilitação. 

Nesses casos, a criança é encaminhada para algum recurso na comunidade que possa ajudá-la 

a se comunicar, paralelamente ao trabalho desenvolvido no ensino regular. E o professor terá 

de lançar mão de todos os recursos visuais, dando maior atenção a este aluno e tentando se 

comunicar com ele por meio de gestos convencionais ou mímicas para garantir a compreensão 

do conteúdo escolar. 

Na empreitada da educação inclusiva, a participação da família também é fundamental. Aos 

pais cabe o papel de acompanhar o desenvolvimento da criança e dar constantes respostas aos 

professores no sentido de esclarecer as necessidades do filho e apresentar caminhos ao 

educador, afinal para ele esta também pode ser uma situação nova e desafiadora. Nesta 

jornada, pais e professores passam a ser parceiros na meta de educar aquela criança que 

apresenta diferenças linguísticas em virtude do distúrbio auditivo. É claro que isso dificulta o 

acesso aos conteúdos escolares de forma igualitária em relação aos demais alunos que 

desenvolveram a linguagem oral de forma natural, na convivência com outras crianças ou com 

adultos. 

Vamos relembrar que a forma usual de comunicação é a língua oral. Justamente a forma que 

se apresenta como maior desafio para essa parcela de alunos. Ao ingressar na escola, as 

crianças com  deficiência auditiva  podem trazer consigo a formação de conceitos 

espontâneos, fragmentados, ligados à sua convivência na vida diária. Sob a mediação do 

professor, esses conceitos poderão ser ampliados com a introdução dos conhecimentos 

formais. E, em casa, os pais poderão contribuir para que esses conhecimentos sejam 

apreendidos e exercitados. 

Neste contexto, fica para o professor a responsabilidade de fazer flexibilizações curriculares, 

sem diferenciar os alunos com deficiência auditiva dos demais alunos, e mudar as estratégias 

em sala de aula para que o aluno possa se desenvolver apesar das limitações impostas pela 

deficiência. 

 

Vivências diárias 
Explorar as vivências da criança com deficiência auditiva para ensinar novos conceitos e 

ideias é uma ótima estratégia para o aprendizado das crianças em qualquer situação, 

especialmente no caso daquelas que têm deficiência auditiva. Isso justamente porque o 

trabalho pedagógico apropriado deve ter como ponto de partida os conhecimentos que o aluno 

já possui para que possam ser ampliados e que novos conhecimentos sejam construídos. No 

caso específico dessas crianças, o professor precisa estar atento ao que possui significado na 
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vida delas. Usar exemplos como o trajeto do ônibus ou o troco de uma negociação no 

supermercado são recursos que enriquecem as explicações porque fazem associação com o 

que significa algo para o aluno. 

Essa prática é cotidiana entre a equipe do Cedau (Centro Educacional do Deficiente 

Autidivo), unidade do Centrinho-USP que atua com essas crianças no horário contrário ao do 

ensino regular. Datas festivas, passeios, acontecimentos familiares, tudo é motivo para a 

equipe desenvolver atividades pedagógicas e adicionar conhecimento ao dia a dia da criança 

com perda auditiva. 

• É importante esclarecer aos demais alunos da classe sobre a deficiência auditiva e as 

necessidades específicas da criança. Fale com eles sobre o assunto e responda as suas 

curiosidades iniciais. 

• É preciso antes de tudo tratar a criança com deficiência auditiva como uma criança. Elogie 

suas qualidades e atributos e chame sua atenção quando necessário. 

• Quando não compreender o aluno, o professor precisa demonstrar isso. É melhor do que 

“fazer que entendeu”. Ao mesmo tempo, é preciso demonstrar muita vontade de compreendê-

lo. Com esta atitude a criança será estimulada a buscar formas mais eficazes para se fazer 

entender. 

• Estimule e incentive as iniciativas de interação entre a criança com deficiência auditiva e 

seus colegas de classe. 

• A criança com deficiência auditiva não deve ser cercada de privilégios. O que pode para ela 

pode para todos. A intenção deve ser promovê-la perante o grupo através dos acontecimentos 

naturais e rotineiros do ambiente escolar, que explorados corretamente, aumentarão as 

oportunidades de integração entre todos os alunos. 

• Os professores devem trabalhar em equipe e de forma sintonizada com o professor do 

atendimento educacional especializado (obrigatório no ensino regular para garantir a 

igualdade de oportunidades por meio do acesso ao currículo e do reconhecimento das 

diferenças do processo educacional) que atua na sala de recursos multifuncionais. 

 
Disponível em: <http://edusinais.blogspot.com.br/2014/09/como-lidar-em-sala-de-aula-com-

criancas.html> Acesso em 20/04/2015.  
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ANEXOS II 

 Sites relacionados à Língua de Sinais Brasileira 

 

 

Fonte: <https://iecine.wordpress.com/2015/04/27/festival-de-cinema-acessivel-audiodescricao-libras-e-

legendas-na-cpa/>Acesso em 22 de janeiro 2015.   

 Avatares para ensino de LP e LS: 

 

Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=avateres+em+Libras>Acesso em 22 de janeiro 2015. 

 

 

https://iecine.wordpress.com/2015/04/27/festival-de-cinema-acessivel-audiodescricao-libras-e-legendas-na-cpa/
https://iecine.wordpress.com/2015/04/27/festival-de-cinema-acessivel-audiodescricao-libras-e-legendas-na-cpa/
https://www.google.com.br/search?q=avateres+em+Libras
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Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=sinal+de+facebook+em+libras>. Acesso em 22 de janeiro 

2015.  

 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=FZ03rdBznKM> Acesso em 22 de janeiro 2015. 
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Fonte: Língua Portuguesa como 2ª língua para Surdos. Ayla Lizandra Campos de Vasconcelos. Campo 

Grande – MS, 2011. 

 

Fonte: http://diariodosurdo.com.br/. Acesso em 22 de janeiro 2015. 
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 Fonte: <www.comunidadesurda.com.br.> Acesso em 22 de janeiro 2015.  

 

http://www.comunidadesurda.com.br/

