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PREFÁCIO

Fé na Vida, Fé no Homem, Fé no que Virá
(Gonzaguinha)

A inclusão social de pessoas com deficiência no
Brasil é um tema que há vinte anos vem sendo motivo
de debates, estudos, pesquisas e que resulta de múltiplos
fatores, destacando-se as conquistas politicas e sociais
pelos Direitos Humanos, as contribuições teóricas das
Ciências Sociais e Humanas que se entrelaçam, dando
suporte e força politica aos movimentos sociais organi-
zados por essas pessoas em defesa dos seus direitos. São
segmentos sociais que desafiam o poder público, se for-
talecem e se tornam visíveis, falando de si e de suas ne-
cessidades, e levantando suas bandeiras com as próprias
mãos. Estimulam reflexões num convite ao abandono do
conceito de deficiência sob o ângulo da falta ou da perda,
para uma compreensão social e relacional, sem, entretan-
to, negar a condição biológico-funcional que resultam em
suas singulares condições sensorial, intelectual, física ou
linguística. Clamam por uma educação que promova seu
desenvolvimento integral, com o acesso a tudo a que tem
direito um cidadão e que lhe possibilite sua inclusão e
participação plena na vida social.
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Esse contingente social minoritário, público alvo
da educação especial na perspectiva da inclusão, promo-
ve o reconhecimento de que a deficiência é um conceito
em transformação, e que resulta de sua interação com o
meio social. Certamente, esse entendimento fundamen-
ta-se nas' vivências de confronto e enfrentamento com
as barreiras a ele impostas. Barreiras que se expressam

das mais variadas formas, tendo como pano de fundo as
atitudes inadequadas que influenciam uma organização
social muitas vezes hostil, e que bloqueia a inclusão des-
sas pessoas, em igualdade de oportunidades.

Considerando que um dos objetivos da universida-
de é formar profissionais para atuar na sociedade, enten-
demos que a formação deve ser coerente com a realidade
do cotidiano escolar. Pois bem, a organização deste livro
surge da necessidade de compartilhar e ampliar conheci-
mentos relativos à educação de pessoas que compõem o
público alvo da educação especial na perspectiva da in-
clusão, oferecendo múltiplos olhares a essa temática, ain-
da tratada de modo tão tênue nos cursos de licenciatura.
Portanto, os textos aqui disponibilizados podem auxiliar
estudantes em formação, futuros docentes que atuarão
nas escolas do sistema brasileiro de ensino, onde as crian-
ças e jovens com deficiência devem estar incluídas.

Nele estão reunidos textos, frutos de estudos e
pesquisas, e de experiências desenvolvidas por diversos
autores que atuam na educação especial, e que certamente
contribuem para uma ampla compreensão acerca dessas
crianças e jovens que apresentam singulares condições fí-
sica, sensorial, intelectual e linguistica, considerando suas

possibilidades e seus modos diferenciados de aprender e
apreender o mundo e com ele se relacionar.

O capítulo inicial, apresentado pelas professoras
Vanda Magalhães Leitão e Selene Maria Penaforte Silvei-
ra traz uma introdução aos estudos da Educação Espe-
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cial, considerando importantes marcos históricos, políti-
cos, sociais e conceituais, apontando para as perspectivas
atuais. Tratam das transformações pelas quais passam as
políticas nacionais que dão as diretrizes para a organiza-
ção e gestão dessa modalidade de ensino que perpassa to-
dos os níveis e demais modalidades. Quais serão os gran-
des desafios atuais da educação especial na perspectiva da
educação inclusiva? Para os leitores interessados, fica o
convite das autoras para essa reflexão.

No capítulo dois, é chegada a hora de desenvol-
ver considerações sobre o processo de aquisição da língua
portuguesa por estudantes surdos. De autoria da profes-
sora Renata Castelo Peixoto, e intitulado Entre Palavras e
Sinais: alguma.r consideraçõessobre a a(fabetiZflção em Ungua Por-
tuguesa de Alunos Surdos, o texto de reconhecida densidade
trata da complexidade que é o ensino da língua portuguesa
como segunda língua para crianças e jovens surdos. Quais
as singularidades desse processo? O que está em falta na

escola para que essa habilidade se construa?

As experiências de leitura e escrita vivenciadas
por alunos com Síndrome de Down são abordadas no
capítulo três, pelas professoras Adriana Leite Limaver-
de Gomes e Rita Vieira de Figueiredo, fruto de pesquisa
que vêm desenvolvendo com o citado público. Quais os
fatores que influenciam esse processo? Em que medida
a família desempenha um papel importante para que a
criança ou jovem com Síndrome de Down desenvolva a
leitura? Que situações de letramento podem ser ofereci-
das para estimular essa aquisição?

No quarto capítulo, o destaque é dado à impor-
tância dos recursos oferecidos pela Tecnologiá Assistiva,
área do conhecimento que vem desenvolvendo múltiplos
recursos tecnológicos para que as pessoas cegas ou com
baixa visão tenham acesso às informações e ao conheci-
mento produzido no âmbito acadêmico, com segurança
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e autonomia. Elisângela B. Magalhães e o professor Jorge
Carvalho Brandão revelam a utilização das mais varia-
das tecnologias disponibilizadas e que podem beneficiar
estudantes de todos os níveis e modalidades de ensino.
Oferecem recomendações quanto ao uso da tecnologia
assistiva e como explorar suas possibilidades na educação
dessas pessoas, desde a Educação Infantil até o Ensino
Superior.

Contexto e Prática no Ensino de Matemática para alunos
Surdos é o titulo do quinto capítulo deste livro. As autoras

Flávia Roldan Viana e Marcília Chagas Barreto abordam
sobre o ensino de Matemática para alunos surdos, ressal-
tando a importância das interlocuções e da construção
de significações nas mais diversas situações de aprendiza-
gem. A partir da compreensão de que o estudante surdo é
um sujeito visual, as autoras recomendam que os contex-
tos educacionais devam privilegiar essa experiência visual
a fim de garantir aprendizagens escolares significativas.
Que práticas pedagógicas são essas que priorizam estra-

tégias visuais?

No sexto capítulo a professora Margarida Maria
Pimentel de Souza discorre sobre O educando surdo:uma dis-
cussãopara além da língua(gem). Neste artigo a autora aborda
sobre a trajetória do atendimento a esse grupo que se
diferencia linguisticamente, por ser falante da língua de
sinais. A autora estimula o leitor a refletir e compreen-
der acerca da cultura e da identidade surda, a partir da
singularidade linguística desse grupo, diferenciando co-
munidade e cultura. Em que diferem' cultura surda e co-
munidade surda?

O sétimo artigo intitulado O Pequeno Príncipe, uma
unidade didática: o despertar de estudantes surdos para novos co-
nhecimentos, escrito por Sandra Patrícia de Faria do Nasci-
mento e Juliana Resende Nista mostra estratégias para o
ensino da língua portuguesa para estudantes surdos, com
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base nos pressupostos teoncos, discursivos e interacio-
nistas para o ensino de segunda lingua e nos estudos sur-
dos e culturais. As autoras apresentam uma unidade de
ensino bastante criativa, constituída de estratégias para a
leitura e interpretação das legendas do filme e sem perder
de vista o ensino de estruturas lexicais das unidades elei-

tas para a construção do sentido do texto.

Com esse cunho reflexivo, provocador, os autores
mantêm um diálogo com o leitor. Ao final de cada capí-
tulo, os autores incluíram uma atividade relacionada ao

tema tratado, porque queremos possibilitar uma relação
mais estreita com o futuro professor e contribuir de ma-
neira significativa para uma reflexão teórico-prática.

Temos a expectativa de que esta coletânea de tex-
tos estimulem os leitores a conhecer cada vez mais as te-
máticas ora apresentadas, ampliando a capacidade crítica
e investigativa, além de servir como referência para a ado-
ção de práticas pedagógicas inclusivas.

Bulália Vera Ucia Fraga Leurquin
Vanda Magalhães Leitão
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Capítulo

EDUCAÇÃO ESPECIAL: MARCOS
HISTÓRICOS E PERSPECTIVAS ATUAIS

Vanda Magalhães Leitão
S eleneMaria Penaforte S ilveira

Por que Educação Especial? Conceito e definição

A necessidade de um subsistema de educação que
venha a atender às necessidades de uma população com
características diferenciadas em seu processo de desen-
volvimento ou em sua estrutura física, sensorial ou cogni-
tiva surge por razões múltiplas. A mais relevante delas se
dá no momento em que a escola comum se depara com
a grande diversidade no desempenho escolar de crianças.
Assim, a Educação Especial surge para oferecer atendi-
mento, os guais a educação comum não contempla.

Para Kirk e Gallagher (1991, p. 53): "[...] a premissa
básica da educação especial é a de que as diferenças individu-
ais de algumas crianças são excessivas para que o educador
comum lide com elas sem nenhuma ajuda". Com esta visão,
a Educação Especial surge, não para suprir uma falha do sis-
tema escolar, mas por necessidade da criança.
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Mazzotta (1983, p. 20) caracteriza a educação es-
pecial como aquela que se apropria de "recursos físicos e
materiais especiais, de profissionais com um preparo es-
pecífico e de alguns aspectos propriamente curriculares,
que não são geralmente encontrados nas situações co-
muns". Acrescenta que a educação da pessoa com defici-
ência pode se realizar tanto em serviços especiais, quanto
na escola comum, conforme esteja organizada para aten-
der a todas as crianças. Esta forma de fazer a educação
da pessoa com deficiência tem como condição o tipo ou
grau de deficiência, as necessidades resultantes dela e as
condições gerais dos serviços escolares comuns. As ideias
de Mazzotta não responsabilizam a criança com sua de-
ficiência como sendo a única responsável pela necessida-
de de criação de serviços de educação especial. O autor
compartilha esta responsabilidade com o sistema escolar
conforme sua forma de estruturação e organização.

Na perspectiva do sistema nacional de educação, a
educação especial é conceituada como uma modalidade de
ensino que acompanha o aluno desde a educação infantil
até ao ensino superior, perpassando assim todos os níveis e
outras modalidades de ensino. Tem como objetivo, o aten-
dimento às necessidades educativas daqueles alunos que
apresentam modos diferenciados de apreender o mundo e
com ele interagir. Seu público alvo é composto por alunos
com deficiência de natureza física, sensorial, intelectual ou
mental, com transtornos globais do desenvolvimento e os
alunos com altas habilidades ou superdotação. .

Alguns marcos históricos e formas de
atendimento em Educação Especial no Brasil

No Brasil, as primeiras iniciativas para o atendi-
mento às pessoas deficientes (denominação antiga) sur-
gem no Século XIX, ainda no Regime Imperial, por ini-
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iativa de particulares, com a criação do Instituto Imperial
dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin Constant),
em 1854 e do Instituto dos Surdos-Mudos (hoje, Insti-
luto Nacional de Educação de Surdos), no ano de 1856,
ambos no estado do Rio de Janeiro. O atendimento das
pessoas com deficiência mental (atualmente denomina-
da deficiência intelectual) surge entre 1874 e 1887, sob a
orientação de médicos preocupados com a diferenciação
entre deficientes e doentes mentais, criando Institutos
agregados a hospitais psiquiátricos. Entretanto, a criação
dessas entidades especializadas era restrita, esparsa, não
atendendo, portanto, às necessidades de uma sociedade
que se mostrava preocupada com a ordem e com o seu
desenvolvimento social e econômico.

Pode-se afirmar que a educação especial no Brasil
surge, propriamente, a partir de 1920, ainda precariamen-
te, para atender às crianças que, pelas mais variadas razões,
não se ajustavam às práticas educativas desenvolvidas nas
escolas. Em seus começos, esta modalidade de ensino,
denominada Ensino Emendativo, designava o ensino para
o dito deficiente e para todos aqueles estigmatizados e
postos à margem da sociedade por serem considerados
incapazes de nela se inserir, refletindo uma concepção
fatalista das condições de deficiências, própria da visão
organicista vigente na época. Esse caráter fatalista evi-
denciava-se na medida em que o "defeito" tornava-se a
essência da pessoa, limitando as possibilidades de uma
abordagem educativa, através da qual se pretende intervir
no desenvolvimento dessa pessoa, percebendo-a como
ser integral (Leitão 2008).

As primeiras iniciativas para o atendimento a essas
pessoas ocorriam exclusivamente em instituições especia-
lizadas numa abordagem "medicalizadora" ou reabilita-
dora, em detrimento da abordagem pedagógica, e tinham
como marca o assistencialismo filantrópico. Essa prática
fundamentava-se em recomendações médicas que com-
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preendiam as diferenças como deficiências inerentes à
própria criança. Com esse entendimento, a criança que
apresentasse algum déficit necessitaria de atendimento
médico-pedagógico, e que, portanto, a escola comum não
poderia atender suas necessidades especificas. Essa era a
compreensão que se tinha à época.

Entretanto, vale a pena realçar- o importante pa-
pel desempenhado pelas instituições especializadas, tidas
hoje como segregacionistas, na medida em que retiraram
de uma situação de absoluto isolamento, trancafiadas que
estavam em suas residências ou internas em hospitais,
aquelas crianças ou jovens que se diferenciavam de modo
significativo dos demais, tidas então como anormais.
Dentre tantas instituições que surgiram em todo o País,
sob a iniciativa da sociedade civil, destacam-se a Socieda-
de Pestalozzi, em 1932, Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais, em 1954 e a Associação Brasileira Benefi-
cente de Reabilitação, em 1954.

As primeiras respostas oficiais à essa movimenta-
ção social em favor dos considerados deficientes no Bra-
sil se dá na passagem dos anos 1950 para a década de
1960, quando o Governo Federal responde aos chama-
dos e convites sistemáticos à cooperação para a realiza-
ção dos projetos privados da educação desses indivíduos.
Cria assim, por intermédio do Ministério de Educação e
Cultura, as Campanhas Nacionais, ao mesmo tempo em
que, ao elaborar suas Leis Básicas de Educação Nacional
(Lei n° 4024jl961-Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional), apoiando as iniciativas privadas, menciona
no artigo n? 88, embora sem explícitas referências de di-
retrizes operacionais, que: ''A educação de excepcionais
deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral
de educação, a fim de integrá-los na comunidade".

As Campanhas Nacionais, criadas então pela força
das organizações privadas dedicadas ao atendimento dos
chamados deficientes, mantiveram-se ativas por mais de
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LImadécada e tinham como finalidade precípua a expan-
são da educação e assistência aos "deficientes", priorizan-
do ações referentes à formação de recursos humanos es-
pccializados, cooperação técnica e financeira às entidades
.specializadas no atendimento a esse público, realização
de censos e pesquisas que fundamentassem ações pre-
ventivas às deficiências, e estímulo à promoção de even-
tos científicos dentre outras. Os documentos legais de
riação dessas campanhas deixam transparente o reforço

à privatização da educação dos "excepcionais", na medi-
da em que os órgãos não-governamentais especializados
passam a receber significativo apoio técnico e financeiro
(Mazzotta 1996, pp. 50-55).

É inegável o significativo papel que essas campa-
nhas desempenharam, responsáveis que foram por ações
mais abrangentes, propiciando discussões sobre a pro-
blemática das deficiências em todo o território nacional,
numa luta pela sensibilização da sociedade e dos órgãos
oficiais sobre os problemas relativos à população consi-
derada excepcional do Brasil. Apesar disso, essas ações
desencadeadas mantinham-se segmentadas, em que os
vários tipos de excepcionalidade, no caso os surdos, os
cegos e os deficientes mentais, eram encarados isolada-
mente dentro dos limites restritos de seus déficits espe-
íficos,

Na verdade, as grandes campanhas nacionais em
prol da educação de pessoas com deficiência, ocorridas
na passagem dos anos 1959 para os anos 1960, foram as
grandes responsáveis pelo envolvimento do poder públi-
o com a educação das pessoas com deficiência no Brasil.

Desse modo, os anos de 1970 são marcados pela organi-
zação e criação das Classes Especiais e Salas de Recursos
inseridas na rede regular de ensino, onde se desenvolvia
atendimento a alunos que apresentassem leve deficiência
intelectual e deficiência auditiva, respectivamente. Essa
forma de atendimento representou o inicio dos investi-
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mentos do poder público nessa área, sob a coordenação
do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP),
órgão especializado e autônomo, criado em 1973, dire-
tamente vinculado à Secretaria Geral do Ministério de
Educação e Cultura. O CENESP mantinha como ação
prioritária' a formação de professores. A criação do CE-
NESP também estimulou a criação de várias instituições

especializadas privadas por todo o território nacional. As
entidades surgidas nesse período histórico representaram
significativos avanços, oferecendo àqueles indivíduos me-
lhores condições de vida e a possibilidade futura de uma
desejável integração social (Leitão 2008).

Para finalizar este tópico, ressalto que o tipo de
atendimento voltado ao público alvo da educação espe-
cial está intrinsecamente relacionado a múltiplos fatores,
dentre eles se destacam: as contribuições teóricas das
Ciências Sociais e Humanas, que se entrelaçam, dando
suporte às iniciativas da sociedade civil em prol do aten-
dimento às pessoas com deficiência e, a partir dos anos
de 1980, dão força política aos movimentos sociais or-
ganizados por essas pessoas em defesa dos seus direitos.
Os direitos conquistados pela Constituição Federal de
1988 faz emergir grandes reformas no sistema educacio-
nal do País, com ênfase na universalização e na qualidade
do ensino. No âmbito da educação especial, surgem as
referências às necessidades educacionais especiais na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996.
As determinações legais apontam para que a educação de
pessoas com deficiência deva ocorrer preferencialmente
na rede regular de ensino. Apesar de tal determinação, o
atendimento educacional especializado e os serviços iti-
nerantes tinham marcadamente o caráter terapêutico, ao
invés da abordagem educacional.
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Deficiência ou diferença? Pensando sobre as terminologias

No Brasil, ao longo dos últimos dez anos, encon-
t ram-se diversas terminologias usadas para designar todos
aqueles que se diferenciam por seus modos peculiares de
se relacionar com o mundo em sua volta, resultantes de
alguma condição de deficiência sensorial, intelectual ou fi-
sica que apresentem. São denominações baseadas em nor-
mas e valores sociais que os situam em um lugar marginal,
om intensa valoração negativa, de desvantagem social.

Atualmente, sob o respaldo das ciências humanas
, sociais, e dos movimentos sociais emergentes com ori-
gem nos anos 1981, Ano Internacional das Pessoas com
Deficiência, os outrora intitulados desvalidos, débeis ou
idiotas, nos anos 1950/1960, passaram a ser chamados de
excepcionais, numa tentativa de amenizar o significado da
falta, do atraso ou da deficiência. Na sequência histórica,
foram adotadas expressões como deficientes, portadores
de deficiência, portadores de necessidades especiais. O
entendimento que se tem acerca das condições de defi-
ciência encontra-se sob a influência de duas abordagens:
na visão médico-organicista-funcional, as deficiências são
concebidas exclusivamente sob o ângulo do déficit, da fal-
ta, da perda ou diminuição funcional. Numa abordagem
mais recente, pautada sob a influência da Antropologia
Cultural e das Ciências Sociais, a deficiência deixa de ser
tratada como falta ou déficit, passando a ser entendida
como diferença. A este respeito, Sadao Orno te, em um
artigo sobre a relação entre deficiência e não-deficiência,
afirma serem estes elementos, "recortes de um mesmo
tecido social". Para ele: "[: ..] as deficiências devem ser en-
caradas como decorrentes dos modos de funcionamento
do próprio grupo social e não apenas como atributos ine-
rentes às pessoas identificadas como diferentes" (Omote
1994, p. 69).
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o citado autor refere-se a duas tendências atuais
quanto à compreensão das diferenças. Na primeira, o
foco de atenção recai sobre a pessoa, sendo a diferença/
deficiência um atributo inerente ao seu organismo. Essa é
uma tendência que gera baixa expectativa e tende a dimi-
nuir p investimento nas potencialidades da pessoa. Na se-
gunda tendência, a deficiência· não é vista como qualidade
própria da pessoa. O realce é dado à diferença, à singula-
ridade e ao respeito e afirmação das diferenças como par-
te da diversidade humana. A atenção recai sobre as cir-
cunstâncias sociais nas quais a pessoa está inserida. Sem
negar a condição biológico-funcional que resultam em
suas singulares condições sensorial, intelectual, física ou
linguística, a forma cotidiana mais adequada de se referir
a esse contingente é usar expressões afirmativas como
pessoas com deficiência ou, simplesmente, cega, surda,
cadeirante e outras denominações atualmente usuais.

Apesar das contribuições científicas e dos movi-
mentos sociais promovidos inclusive pelas próprias pes-
soas com deficiência, dos debates públicos, das definições
politicas etc., são frequentes as manifestações constran-
gedoras de pessoas que não sabem como se referir ou
se aproximar adequadamente daqueles que compõem os
grupos de pessoas que apresentam diferenças resultantes
de suas singulares condições sensorial, intelectual, men-
tal, física ou linguistica. Estas considerações tornam-se
importantes para que se possa compreender as diferentes
atitudes voltadas a essas pessoas ou os diversos modos
como são tratadas.

Das políticas de integração aos debates sobre inclusão escolar

Na década de 1980, o vigor das campanhas em
prol dos direitos civis e da integração de pessoas ditas
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deficientes, agora sob a determinação da Organização
das Nações Unidas (ONU), toma novo impulso com a
instituição do Ano Internacional das Pessoas Portadoras
de deficiência, em 1981. Os resultados dessa campanha
eram profícuos pela expansão dos serviços de atendi-
mento especializado por todo o Brasil, pela realização de
atividades acadêmicas envolvendo as universidades brasi-
leiras, mas, principalmente, por seu poder de sensibiliza-
ção e mobilização da sociedade em geral. Os grandes de-
bates nacionais trouxeram à tona temáticas importantes,
as quais incitaram reivindicações políticas fundamentais
CJuese refletiram na Carta Constitucional de 1988. A ên-
fase na política de integração dos chamados deficientes
ou portadores de deficiência foi resultado, certamente,
dos movimentos "para" e "de" deficientes. Portanto, a
luta pela integração social teve raizes no nascimento das
organizações não-governamentais, que tomaram a inicia-
tiva de desbravar o caminho bloqueado pela marginaliza-
ção e indiferença social.

No âmbito das propostas educacional, o principio
político era integrar o chamado portador de deficiência
ou deficiente, sempre que possível, no sistema de ensino
regular. Esse era o desafio à época, não somente para a
c cola, mas principalmente para o aluno com deficiência,
na medida em que integrar representava uma prática de
mão única, com implicações que recaiam prioritariamen-
te sobre ele, exigindo-lhe modificações em seu modo di-
[crenciado de ser e de aprender, para que, então pudesse
ser aceito na escola.

A inclusão social de pessoas com deficiência no
Brasil é um tema em efervescência e ganha força política
com os movimentos sociais organizados por essas pesso-
as em defesa dos seus direitos. São segmentos sOc1aisque
se fortalecem e se tornam visíveis, falando de si e de suas
necessidades, sob a máxima Nada Sobre Nós Sem Nós. Sob
esse paradigma, colocam em xeque o próprio conceito
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de deficiência, ao se apropriarem dos estudos SOClOan-
tropológicos que dão realce à diferença como essência da
diversidade humana. Estimulam reflexões num convite
ao abandono do conceito de deficiência sob o ângulo da
falta ou da diminuição funcional, para uma compreensão
social e afirmativa, sem negar, porém, a condição biológi-
co-funcional que resultam em suas singulares condições
sensorial, intelectual, mental, física ou linguística.

Com tal compreensão, esse segmento social mino-
ritário promove o reconhecimento de que a deficiência
é um conceito em transformação, e que resulta de sua
interação com o meio social. Em suas vivências no seu
dia-a-dia enfrentam múltiplas barreiras que se expressam
das mais variadas formas, tendo como pano de fundo as
atitudes inadequadas que influenciam uma organização
social muitas vezes hostil, e que bloqueia a inserção plena
dessas pessoas, em igualdade de oportunidades com as
demais.

Os estudos sobre inclusão escolar, que até muito
recentemente se detinham sobre as formas de inserir o
aluno com deficiência na escola, hoje caminham a pas-
sos largos e ocupar espaço na literatura, na mídia, nos
encontros acadêmicos, intensificada pelos movimentos
internacionais que estabelecem e definem em seus do-
cumentos os princípios da "Escola Para Todos". Dentre
eles se destacam a Conferência de Educação para Todos,
realizada em 1990, a Declaração de Salamanca organizada
pela UNESCO e pelo governo da Espanha, ocorrida em
1994, a Convenção de Guatemala (1999) e a Convenção
da ONU sobre os Direitos das pessoas com Deficiência
(2007). Nesses documentos, as crianças "portadoras de
deficiência" ou com altas habilidades, então categorizadas
como portadoras de necessidades educativas especiais, fo-
ram incluídas no projeto maior de Educação para Todos.

No Brasil, país signatário dos citados documentos,
as políticas educacionais se ampliam em busca de aten-
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der aos desafios presentes, dentre eles, a implantação de
um sistema educacional inclusivo. Todavia, a conquista
d ampliação dos direitos sociais e humanos, com base
nas leis, desacompanhadas de mudanças socioculturais
, políticas mais profundas, não assegura a implementa-
ção de ações necessárias à existência de uma sociedade
equânime. Apesar de todos esses movimentos, a perma-
nência e a efetiva aprendizagem de alunos considerados
deficientes ainda constituem graves problemas sociais e
pedagógicos. Verifica-se que grande parte das escolas pú-
llicas ainda encontra dificuldades de garantir matricula e
aprendizagem desses alunos. Em decorrência disso, além
de parte deles permanecerem excluídos da escola, outra
parte, muito embora inserida na escola, continua a não ter
acesso a um ensino de qualidade.

Nessa medida, a política de incluir crianças e jo-
vens com deficiência na rede regular de ensino exige uma
reestruturação ampla e significativa da escola, levando-se
em consideração as várias dimensões da acessibilidade,
ou seja: atitudinal, físico-arquitetônica, tecnológica, peda-
gógica, linguística, dentre outras. Isso implica em trans-
formações na escola envolvendo desde as concepções de
currículo que adote a flexibilidade como princípio nor-
tcador e de práticas pedagógicas colaborativas que resul-
I .rn em ações que privilegiem a atenção à diversidade/
diferença. A escola deve se preocupar especialmente com
a intervenção no âmbito do ensino. Nesse sentido, a aten-
çao da escola se volta para a garantia de acessibilidade nos
processos e estratégias de ensino, de aprendizagem e de
avaliação.

A partir desses novos paradigmas a educação es-
pecial passou a pautar-se no princípio da inclusão em que
as diferenças humanas são "normais" e que os' procedi-
mentos pedagógicos devem ser adaptados às diferentes
formas de aprender, de modo a atender à diversidade das
11 cessidades de seus alunos. Segundo Mittler (2003, p.
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25), "o objetivo da inclusão no campo educacional é ga-
rantir o acesso e a participação de todas as crianças em
todas as possibilidades de oportunidades oferecidas pela
escola e impedir a segregação e o isolamento". É nesse
contexto sócio-histórico que o Ministério de Educação ~
Cultura institui a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Inclusão, em 2007. No ano seguinte,
em 2008, publica o Decreto n" 6.571 que dispõe sobre o
Atendimento Educacional Especializado e regulamenta
o parágrafo do artigo 60, da Lei nO 9.394 de 1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação). Vale ressaltar que,
em 2011, esse Decreto foi revogado com a publicação
do Decreto n° 7.611 que acrescenta disposições sobre a
educação especial, prevendo dispositivos que atendam às
necessidades linguísticas de alunos surdos, conforme pre-
vê o Decreto n" 5.626, de dezembro de 2005.

Muito recentemente, em 6 de julho do corrente
ano, a Lei n" 13.146 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência)
foi instituída pela Presidência da República, represen-
tando a reafirrnação do que já tinha sido instituído em
legislação anterior e a expansão de determinações que ga-
rantam os direitos das pessoas co deficiência no Brasil.
Nesta Lei, a Educação é considerada Direito Fundamen-
tal, conforme Art. 27, transcrito a seguir:

A educação constitui direito da pessoa com de-
ficiência, assegurados sistema educacional inclu-
sivo em todos os níveis e aprendizado ao longo
de toda a vida, de forma a alcançar o máximo
desenvolvimento possível de seus talentos e ha-
bilidades fisicas, sensoriais, intelectuais e sociais,
segundo suas características, interesses e neces-
sidades de aprendizagem.

Isto traz desdobramentos importantes, tais como,
transformações no sistema de ensino de forma a garantir
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() acesso e a permanência desse público, a oferta de recur-
so de acessibilidade que promovam sua plena inclusão
escolar, o fortalecimento da formação de docentes com
foco nas práticas inclusivas, a oferta da educação bilingue
para surdos, em escolas e classes bilingues e em escolas
inclusivas, dentre outras implicações.

Fica evidenciado que, atualmente, a educação es-
pecial no Brasil se organiza na perspectiva da inclusão de
seu público alvo, na escola inclusiva da rede do sistema
regular de ensino, mediado pelo atendimento educacional
especializado (AEE) - de oferta obrigatória pela escola e
facultativo para a familia -, pelos recursos de tecnologia
assistiva, pelos profissionais tradutores e intérpretes de
l.ibras/Português/Libras, dentre outras possibilidades.

Quanto ao AEE, vale destacar que tem como fun-
ção identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos
t' de acessibilidade que desmantelem as barreiras para o
desenvolvimento de seu público alvo. Deve ser realizado,
prioritariamente, nas Salas de Recursos Multifuncionais
(SRM) da própria escola e tem caráter complementar e/
ou suplementar à formação dos alunos, com vistas à auto-
nornia e independência na escola e fora dela. Na perspec-
tiva atual, as instituições especializadas devem se restringir
;\ ferta do AEE, além de desenvolverem outros projetos
d ' natureza diversa, excluindo-se os de escolarização, que
(I am reservados às escolas das redes públicas e privadas.

Conceitos básicos
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Entende-se ser de fundamental relevância explicitar a
precisão de determinados conceitos, para que seja possível
compreender a diversidade que compõe as diferentes condi-
çocs do público alvo da educação especial e dimensionar as
ações que venham atender às suas necessidades específicas.



• Educação inclusiva

Numa perspectiva mais ampla, tomamos como
base o conceito de inclusão adotado pela UNESCO
(2005) que entende como:

Um processo que visa responder a diversidade

de necessidades de todos os alunos através do

incremento da sua participação na aprendiza-

gem, na cultura, na comunidade e da redução

da exclusão à educação e na educação. Envolve

modificações nos conteúdos, nas abordagens,

nas estruturas e nas estratégias e a convicção de

que é responsabilidade do sistema educativo ga-

rantir a educação de todos os alunos.

Nesta perspectiva, destacam-se quatro ideias cha-
ves: a inclusão é um processo; a inclusão diz respeito à
participação de todos os alunos na aprendizagem, na vida
escolar e na comunidade; a inclusão implica a identifica-
ção e a remoção de barreiras à participação e à apren-
dizagem (no âmbito das atitudes, da comunicação, do
espaço físico, do meio socioeconômico, dentre outras);
a inclusão baseia-se no principio de que as escolas são
responsáveis por garantir a educação de todos os alunos.

Pessoa com deficiência

Do ponto de vista legal a pessoa com deficiência é
categorizada pelo Decreto n° 5.296/2004, inciso 1°, capí-
tulo 5°, conforme transcrição a seguir:

1. pessoa portadora de deficiência,' além daque-
las previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho

1. Percebe-se que °Decreto, de 2004, utilizava a expressão "pes-
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de 2003, a que possui limitação ou incapaci-
dade para o desempenho de atividade e se en-
quadra nas seguintes categorias:

a) deficiência física: alteração completa ou
parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimen-
to da função física, apresentando-se sob
a forma de paraplegia, paraparesia, mono-
plegia, monoparesia, tetraplegia, tetrapare-
sia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemi-
paresia, ostomia, amputação ou ausência
de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéti-
cas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções;

b) deficiência auditiva: perda bilateral, par-
cial ou total, de quarenta e um decibéis
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas
frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz
e 3.000Hz;

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acui-
dade visual é igualou menor que 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção ópti-
ca; a baixa visão, que significa acuidade vi-
sual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com
a melhor correção óptica; os casos nos
quais a somatória da medida do campo
visual em ambos os olhos for igualou me-
nor que 60°;ou a ocorrência simultânea de
quaisquer das condições anteriores;
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d) deficiência mental." funcionamento inte-
lectual significativamente inferior à mé-
dia, com manifestação antes dos dezoito
anos e limitações associadas a duas ou
mais áreas de habilidades adaptativas, tais
como: comunicação; cuidado pessoal; ha-
bilidades sociais; utilização dos recursos
da comunidade; saúde e segurança; habili-
dades acadêmicas; lazer; e trabalho;

e) deficiência múltipla - associação de duas
ou mais deficiências.

Nessa definição fica evidenciado o paradigma mé-
dico-funcional, em que a ênfase é dada sobre a disfun-
ção apresentada pela pessoa que parece ser vista fora de
seu contexto histórico, socioeconômico, afetivo-familiar,
dentre outros aspectos. Entretanto, esse paradigma vem
sendo desconstruído, a partir de outra perspectiva pau-

tada nas ciências socioantropológicas e da filosofia. Sob
esse novo paradigma, as deficiências são compreendidas
como diferenças, em que são considerados os aspectos
relativos ao contexto social em que a pessoa está inserida
e as relações que se estabelecem no ambiente social.

É importante destacar que a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) conceitua pessoas com deficiência
como aquelas que têm impedimentos de longo prazo de
natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, os quais,
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades

de condições com as demais pessoas (Brasil 2007).

2. A expressão correta para designar a pessoa que apresenta de-
ficiência cognitiva ou intelectual é "deficiência intelectual",
apesar de a Lei ainda adotar o termo.
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E que a Convenção Internacional sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência, em seus preâmbulos,
c nsidera ainda que:

A deficiência é um conceito em evolução e que
a deficiência resulta da interação entre pessoas
com deficiência e as barreiras devidas às atitudes
e ao ambiente que impedem a plena e efetiva
participação dessas pessoas na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.
(Brasil 2007)

• Acessibilidade

No senso comum, acessibilidade evidencia os as-
pectos referentes ao uso dos espaços físicos. Entretanto,
numa acepção mais ampla, acessibilidade é condição de
possibilidade para a transposição de barreiras para a efe-
tiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida
social, com autonomia. A acessibilidade é, portanto, con-
dição fundamental e imprescinclivel a todo e qualquer
processo de inclusão social, e se apresenta em múltiplas
dimensões, incluindo aquelas de natureza atitudinal, físi-
co-espacial, tecnológica, informacional, comunicacional,
linguística e pedagógica, dentre outras.

• Cultura e identidade surda

Os estudos mostram que os surdos constroem
lima representação do mundo e interpretam suas vivên-
cia de modo próprio mediada pela experiência visual. Na
passagem da adolescência para a vida adulta organizam-
SI.' c estabelecem relações muito próximas: buscam inten-
. arnente a convivência em comunidade. Nessa interação
p .rmanente, apropriam-se da língua de sinais e passam a
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estabelecer trocas de saberes importantes mediadas por
essa lingua. A lingua de sinais passa a ser um elemento
diferenciador muito particular e o critério linguístico que
define a constituição da comunidade de surdos. A cultura
surda pode ser entendida como inserida num complexo
cultural maior e, portanto, não como uma formação so-
cial fechada ou tida como "gueto", para muitos. A re-
ferência a uma cultura surda diferenciada da cultura de
outros grupos sociais tem o respaldo das teorias multicul-
turais, em que o termo cultura é utilizado para designar
o conjunto dos modos de viver e de pensar de um deter-
minado grupo humano. É nesse sentido mais amplo de
cultura que a cultura surda pode ser entendida: a cultura
surda seria, portanto, a forma coletiva de a comunida-
de surda se organizar e partilhar seus projetos comuns,
mediada pela lingua de sinais, que para o surdo é de fun-
damental importância como elemento integrador, como
fator de coesão.

É importante ressaltar, ainda, que a partir de re-
ferenciais sociolinguísticos e antropológicos, a surdez é
concebida no contexto mais amplo das diferenças cul-
turais, em contraposição ao critério audiológico ou or-
gânico-funcional, em que é definida como um impedi-
mento. Uma importante consequência dessa abordagem
da surdez, segundo (Leitão 2003), situa-se na construção
da identidade social do indivíduo surdo. Sob este viés, é
possível a constituição de uma identidade que se faz me-
diante o "modelo positivo", pelo aspecto do potencial;
ou seja, o indivíduo é surdo integrante de uma comuni-
dade diferenciada que se utiliza de um sistema linguísti-
co, o qual lhe permite a expressão de seu pensamento e
o estabelecimento de interações e relações interpessoais
(perlin 1998).

Os debates em torno da surdez como diferença
favorecem a compreensão de aspectos sociais, culturais
e linguísticos decorrentes da surdez e desencadeiam dis-
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( ussões e importantes reivindicações por parte de surdos,
tais como a oficialização da Língua Brasileira de Sinais
(I .ibras), estudos para o aprimoramento do ensino da Li-
Iiras, a necessidade de professores surdos nas escolas e
classes bilingues, a presença de intérpretes em todas as
escclas regulares ou bilingues que se propõem escolari-
zar surdos etc. São debates que contribuem muito para
1J1I' a surdez não mais seja tratada e vista exclusivamente
pela falta da audição, mas como diferença. O indivíduo
surdo passa a ser tido como sujeito capaz de interpre-
tar o mundo de um modo diferenciado, a partir de suas
mtcnsas experiências visuais e, portanto, capaz de pro-
duções de formas simbólicas próprias: a construção das
línguas de sinais é o maior e contundente exemplo disso.
1':ssa compreensão abre caminho para a (re)significação
da surdez e do indivíduo surdo, diferenciado dos que es-
rutam e falam, detentor de um sistema linguístico visual
próprio, decorrente de uma construção sócio-histórica
(I, .itão 2003).

• Educação bilingue e bicultural

No âmbito educacional e conforme a legislação
vigente (Lei n° 10.043/2002 e Lei nO 13.146/2015, e os
Ikcretos nO 5.626/2005 e n° 7.611/2011), acena-se para
11m modelo de educação bilingue e bicultural para surdos,
('111 que a língua de sinais deve ser aprendida pela criança
urda de modo espontâneo e o mais cedo possível, na

convivência com surdos adultos ou ouvintes falantes da

Libras (no caso do Brasil). Com essa proposta, a apren-
dizagem da língua de sinais pela criança surda se fará do
11\(' mo modo como ocorre com a criança ouvinte, 'ao
intcragir com a língua oral materna. Para as interações
escclares, a língua de sinais, que é a primeira língua da
( riança surda, passa a ser tomada como "língua de ins-
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trução" falada pelo professor, nas diversas atividades e
compartilhada com todos. Propõe, ainda, que a lingua de
sinais deva ser incorporada ao currículo escolar, como

base para o aprendizado da segunda lingua para pessoas
ouvintes. A educação bilingue, no caso do Brasil, propõe
que' a primeira lingua de surdos, a Libras, seja usada como
apoio ao aprendizado da segunda lingua, o Português, na

forma escrita, e oral quando possível.

Em se tratando da abordagem bicultural da educa-
ção de surdos, as bases teóricas são dadas pelos estudos
rnulticulturais. Os multiculturalistas trazem para o deba-
te atual o confronto entre culturalismo e universalismo,
considerando a existência de "culturas" (no plural) espe-
cíficas de grupos pertencentes a uma mesma nação ou
país. Não concebem esse enfoque a partir da justaposi-
ção de várias culturas, em que as fronteiras entre elas se
mantêm intactas, impossibilitando as trocas e as relações
interculturais. Não aceitam, também, o nivelamento das

diferenças ou o apagamento das identidades, por conce-
berem ser esse processo de "homogeneização" desas-
troso para a construção da identidade do sujeito social

(McLaren 1997; Laraia 1999; Geertz 1989).

A educação bicultural para surdos emerge para
atender às necessidades demandadas pela condição de
surdez, expressa, principalmente, pela singularidade da
lingua de sinais, sem, entretanto, desconsiderar o aspecto
plural da construção da identidade do indivíduo surdo.
Pretende, também, preservar seus modos próprios de
apreensão da realidade, os quais acontecem de forma es-
pecial, mediante experiências visuais e favorecendo, de
outra parte, sua participação e interação na comunidade
mais ampla constituída por pessoas ouvintes. A educação
bicultural pretende promover igualdade de oportunida-
des para os surdos, em circunstâncias de respeito e pre-
servação de suas diferenças culturais.



• Tecnologia assistiva

o conceito de Tecnologia Assistiva (TA) envolve
a concepção de qualquer elemento, peça de equipamento
ou produto utilizado para aumentar ou melhorar as capa-
cidades funcionais do indivíduo. Cunhado recentemente,
a expressão pode ser aplicada para identificar recursos e
serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar
habilidades funcionais de pessoas com deficiência, pro-
movendo vida independente e inclusào.' Segundo o Co-
mitê de Ajudas Técnicas, Tecnologia Assistiva

é uma área do conhecimento, de característica
interclisciplinar,que engloba produtos, recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços
que objetivam promover a funcionalidade, re-
lacionada à atividade e participação de pessoas
com deficiência, incapacidades ou mobilidade
reduzida, visando sua autonomia, independên-
cia, qualidade de vida e inclusão social."

onsiderações finais

A educação especial, definida no sistema educa-
cional brasileiro como uma modalidade de educação que
p rpassa todos os níveis e modalidade de ensino, vem ao
longo das últimas quatro décadas definindo políticas a
partir de paradigmas que lhes dão suporte. São paradig-
mas que influenciam diretamente os modos de compre-
ender a pessoa com deficiência e as escolhas das formas
de atendimento a elas oferecidas.

1. Definição disponivel em: www.assistivas.com.br.
I. Disponível em: http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html.

33



Referências

Partindo de um referencial de base segregacionis-
ta, passando pelas referências que definiram as políticas
de integração, a partir dos anos de 1990, a educação espe-
cial vem se pautando no paradigma da inclusão, com im-
plicações na reorganização de todo sistema educacional
brasileiro. ,Nesse paradigma, importantes aspectos devem
ser ressaltados, a começar pelo conceito de deficiência
que deixa de focar as características inerentes ao corpo
físico, sensorial ou intelectual/mental da pessoa, para dar
ênfase aos aspectos relacionais e ambientais. Dai emerge
a necessidade de se compreender o conceito de acessibili-
dade, como, segundo Leitão (2014, p. 23) é definia como:
"[ ...] condição fundamental e imprescindível a todo e
qualquer processo de inclusão social, e se apresenta em
múltiplas dimensões, incluindo aquelas de natureza atitu-
dinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional,
linguistica e pedagógica, dentre outras". Ao final deste
capitulo, há atividades a resolver que dão continuidade a
questões discutidas nesse texto.

BRASIL (2011). Convenção sobre os direitos dapessoa com de-
ficiência (2007). Protocolofacultativo à Convenção sobre
os direitos da pessoa com deftciênáa: Decreto legislativo n°
186, de 9 dejulho de 2008: Decreto n° 6.949, de 25
de agosto de 2009. Brasilia: Secretaria dos Direitos
Humanos.

___ o (2015). Lei n° 13.146 de 6 dejulho de 2015 - Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível
em: legisweb.com.br. Acesso em: 07/07/2015.

GEERTZ, C. (1989). A interpretação das culturas. Rio de
Janeiro: LTC.

34



KIRI<:', S. e GALLAGHER, J. (1991). Educação da criança
excepcional. São Paulo: Martins Fontes.

LARAIA, R. de B. (1999). Cultura: um conceitoantropológico.
12a ed. Rio de Janeiro: Zahar.

LEITÃO, v. M. (2003). Narrativas silenciosas de caminhos
cruzados: história social de surdos no Ceará. Tese de
Doutorado em Educação Brasileira. Fortaleza:
Universidade Federal do Ceará.

____ o (2008). Instituições, campanhas e lutas: história da
Educação Especial no Ceará. Fortaleza: Edições UFC.

McLAREN, P. (1997). Multiculturalismo crítico. Trad. de
Bebel Oro fino Schaefer. São Paulo: Cortez.

MAZZOTTA, M. J. S. (1983). Fundamentos de Educação Es-
pecial. São Paulo: Pioneira.

____ o (1996). Educação Especial no Brasil: história epo-
líticaspúblicas. São Paulo: Cortez.

MITTLER, P. (2003). Educação inclusiva: contextos sociais.
Trad. de Windyz Brazão Pereira. Porto Alegre:
Artmed.

OMOTE, S. (1994). "Deficiência e não-deficiência: re-
corte de um mesmo tecido." Revista Brasileira de
Educação Especial, vol, 1, nO 2.

PERLIN, G. T. (1998). "Identidades surdas", in: SKLIAR,
C. (org.) A S urdes: um olhar sobre as diferenças. Porto
Alegre: Mediação, pp. 51-73.

lJNESCO (2005). Relatório de monitoramento global 2005
- educaçãopara todos - o imperativo da qualidade. São
Paulo: Moderna.

35



1. Acesse o portal do MEC e procure conhecer os docu-

mentos referidos neste texto.

A TIVI DADES PROPOSTAS

2. Pesquise também sobre os vários programas ofereci-

dos pelo SECADI/MEC às escolas, como suporte ao

atendimento educacional especializado a estudantes

com deficiência.
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Capítulo

ENTRE PALAVRAS E SINAIS:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE
A ALFABETIZAÇÃO EM lÍNGUA
PORTUGUESA DE ALUNOS SURDOS

Renata Castelo Peixoto

Introdução

o ensino da escrita das línguas orais tem se cons-
tituído como um dos maiores desafios da educação de
surdos, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, mo-
bilizando professores, alunos e familiares de diferentes
contextos escolares (público, privado, ensino especial e
ensino regular).

Há nessa área, evidentes - e antigas - problemáti-
cas que se manifestam, nos altos índices de evasão e no
baixo rendimento acadêmico de crianças e jovens surdos,
não apenas nas disciplinas de linguagem, mas' em todas
as áreas do currículo. Nesse sentido, pesquisa realizada
pela Federação Nacional de Educação e Integração dos
Surdos - FENEIS - em meados da década de 1990 indi-
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cava que algo em torno de 74% dos surdos não chegava
sequer a concluir o ensino fundamental (Quadros 1997).
No mesmo período também Freire (1999) comenta que:

A educação formal da criança ou do adulto
surdo atravessa um momento crítico já que, in-
contestavelmente, muitos desses aprendizes es-
tão atrasados em sua escolaridade em relação a
aprendizes ouvintes em todos os componentes
do currículo de 1° e 2° graus. (p. 25)

As dificuldades relacionadas à produção e inter-
pretação de textos encabeçam a lista de dificuldades
acadêmicas vivenciadas pelo surdo e superam aquelas
encontradas pelos ouvintes. Sobre isso, pesquisadores
como Fernandes (1990), Sacks (1998), Góes (1999) e Sil-
va (2001) apontavam já na década de 1990 que o desem-
penho do surdo estava aquém ao alcançado pelo aluno
ouvinte quanto a indicadores semânticos, sintáticos e de
amplitude lexical.

A constatação de um fracasso tão significativo de
forma tão generalizada em sujeitos que não tem qualquer
comprometimento cognitivo que dificulte ou impeça o
aprendizado, abre espaço para que problematizemos ou-
tras questões, tais como as práticas pedagógicas e as con-
dições de ensino - aprendizagem que vêm sendo ofereci-
das aos surdos. Desta forma, traremos aqui uma reflexão
sobre as práticas de ensino de português para surdos, em
especial buscaremos problernatizar as particularidades
linguísticas desse grupo que devem/ deveriam nortear es-
sas práticas. Como elemento central dessa condição lin-
guistica diferenciada está a presença da língua de sinais
como primeira língua, e a apropriação do português es-
crito através de construções muito particulares, mediadas
por uma relação não oral com esta língua.
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o surdo e a Língua de Sinais

Muitos de nós pensamos que o Brasil é um país
monolíngue, porém como 94% do mundo, nós somos
plurilingue. Há atualmente para nós, os mais de 201 mi-
lhões de brasileiros nativos, cerca de 200 idiomas ocupan-
do o lugar de 1a língua. Junta-se ao Português, as línguas
dos imigrantes (Alemão, Japonês etc.), mais de 170 lín-
guas indígenas e duas línguas de sinais, a Língua Brasileira
de Sinais (Libras) e a Língua de Sinais dos índios Urubu
Kaapor (Quadros e Campello 2010).

As crianças surdas, assim como os filhos de imi-
grantes, como aquelas que vivem em região de fronteira
ou como as crianças indígenas, não têm na língua portu-
guesa a sua principal e primeira referência simbólica de
significação do mundo/da realidade. No caso dos surdos,
as línguas de sinais, ocupam esse lugar de primeira língua
não por ter chegado primeiro ou por ser a língua utiliza-
da em sua casa- já que mais de 90% das crianças surdas
nascem em lares ouvintes e são filhos de mães e pais que
escutam- mas por que é através dela que eles conseguem
categorizar, abstrair, falar de eventos deslocados no tem-
po e no espaço, sonhar, etc.

A grande maioria das crianças surdas, especial-
mente aquelas com perdas auditivas mais significativas,' a
despeito de todo o intenso investimento em fonoterapia
c próteses auditivas, demoram em média 10 anos para
conseguirem certo nível de oralização, ainda assim infe-
rior ao de crianças ouvintes da mesma idade, um domínio
da língua não pleno e pouco fluente (Goldfeld 1997). As
línguas de sinais, por outro lado, são línguas visuais, que
usando o corpo, o movimento e o espaço, tornam-se ple-

I. As perdas auditivas podem ser: leves, moderadas, severas e
profundas (Brasil 1997)
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2. Uma pergunta frequente quando se começa a conhecer as lín-
guas de sinais é "quem inventou e quando a língua de sinais?".
Como qualquer outra língua, surge a partir da comunicação
espontár:ea de seus usuários (portanto, ninguém em particular
inventou). Imagina-se que quando os surdos começaram a ter
contato e interagir, aí começou a existir a língua (ou o embrião
dela).

3. Para Lyons (2011) a linguagem compreende tudo aquilo que
comunica, através de algum simbolismo e pode ser natural ou
artificial, humano ou não. Nesse sentido encontramos vários
tipos de linguagem, como a linguagem matemática, a gestual
ou a musical. A língua é também um tipo de linguagem, mas
que se organiza como um sistema abstrato de regras gramati-
cais, um conjunto de convenções adotadas pelo corpo social
(como propõe Saussure, 2006), algo exclusivamente humano,
cujo alcance comunicativo e cognitivo extrapola qualquer ou-
tra forma de linguagem.

namente acessíveis a crianças que não ouvem, e podem
ser adquiridas por uma criança surda, seguindo ritmo e
sequência semelhantes ao processo de aquisição de uma
lingua oral por uma criança ouvinte (Quadros 1997).

Tudo pode ser dito através de uma língua de si-
nais. C? nome "língua" não nomeia a comunicação dos
surdos por acaso, foi conquistado com muito esforço-
e apenas recentemente- e serve para nos lembrar que a
comunicação gestual usada por essas pessoas , desde o
início dos tempos," consegue fazer tudo que uma lingua
oral - como o Português, o Inglês ou o Francês- faz. E
que apesar de não se materializar no som e sim no corpo,
como acontece com a linguagem corporal, a mímica ou a
pantomima, se diferencia destas por trata-se de uma lin-
gua de fato, e não apenas de uma "linguagem"3 qualquer,
apresentando todas as principais características que estão
presentes (apenas) nas linguas naturais, como: flexibilida-
de e versatilidade, arbitrariedade, descontinuidade, criati-
vidade e dupla articulação ( Quadros e Karnopp 2004).

Apenas muito recentemente essa qualidade de lín-
gua (que de fato os sinais sempre tiveram) foi explicitada
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c identificada. A sua condição material, que usa o corpo
ao invés do som, somada a marginalização sofrida por
ser a "língua(gem) dos deficientes", fez com que o reco-
nhecimento chegasse tarde. Para a Linguistica veio em
1960 com os estudos do Stokoe sobre a língua americana
de sinais, que pioneiramente identificou nessa língua uma
organização gramatical com parâmetros morfológicos,
sintáticos e até fonológicos (ou quirológicos)." Para a le-
gislação brasileira, o reconhecimento chegou em 2002,
através da lei 10.436 sendo regulamentada 3 anos depois
através do decreto 5626. Na referida legislação determi-
na-se que a comunicação dos surdos brasileiros (nomea-
da desde o início da década de 1990 como Língua Brasi-
leira de Sinais - Libras) é de fato a primeira língua desta
comunidade e deve estar presente nos espaços públicos,
inclusive na educação das crianças e jovens surdos. Por
isso, deve ser incluída como disciplina obrigatória nos
cursos de formação de professores.

Apesar do reconhecimento linguistico e legal, as
línguas de sinais ainda carecem de legitimidade social.
Nesse sentido Quadros e Karnopp (2004) apontam al-
gumas crenças equivocadas sobre estas línguas que per-
sistem no imaginário não apenas do senso comum, mas
ocasionalmente também de especialistas, educadores
c familiares de surdos. Dentre essas crenças (ou mitos)
aparecem as ideias de que: temos no mundo inteiro ape-
nas uma única língua de sinais, de que elas são limitadas
quanto a capacidade de expressar conceitos abstratos, ou
ainda que sua gramática seria subordinada e inferior à das
línguas orais.

Assim como acontece com qualquer outra língua
natural, as línguas de sinais refletem a cultura dos grupos

4. No Brasil, os primeiros estudos linguisticos com a Língua bra-
sileira de sinais aconteceram na década de 1980, com a profa.
Lucinda Ferreira Brito,

41



que as usam. Criam-se conceitos para registrar a realida-
de que é própria a cada grupo, além disso tais concei-
tos materializam-se em significantes cuja relação com o
conceito que representa é arbitrária (ou convencional).
O fato de usar o corpo, sugere apara alguns, que tal qual
a mímica, os sinais seriam manifestações completamente
icônicas dos conceitos que representam (e desta forma
seriam iguais no mundo inteiro), porém, embora a ico-
nicidade seja um dos fatores de formação da língua, não
caracteriza mais de 30% por cento dos sinais (Hoemann
1975, apud Quadros e Karnopp 2004) e a arbitrariedade
predomina."

Como as palavras das línguas orais, os sinais são
símbolos arbitrários e por isso mesmo podem represen-
tar qualquer conceito por mais abstrato que seja. Fala-se
de Deus, dos sentimentos, de Psicologia, de política, en-
fim de tudo aquilo que não vemos ou tocamos, através de
uma língua de sinais. Isso é possível por que os "gestos"
dos surdos têm complexidade e organização gramatical,
e ao contrário do que pensa alguns, tem uma gramática
própria independente e diferente da gramática da língua
oral do país onde é usada." Por organizarem-se através de
parâmetros manuais (e não sonoros), as línguas de sinais
estruturam-se sintaticamente, morfologicamente explo-
rando o espaço e o movimento, e levando essas línguas a
terem características bem diversas das línguas orais. Ve-
jamos algumas diferenças entre a Libras e o Português:

5. Uma prova disto: "pesquisas realizadas com surdos de 17 paí-
ses demonstram que a s línguas de sinaís de diferentes países
em geral não são entendidas por surdos estrangeiros" (Qua-
dros e Karnopp 2004, p. 33).

6. Uma boa evidência disto: a Língua de sinaís portuguesa é bem
diferente da Língua de sinaís brasileira, embora os respectivos
países tenham urna mesma língua oral. Por outro lado, a Lín-
gua de sinaís francesa é bem semelhante a nossa, já que um
surdo francês assumiu a gestão da primeira escola de surdos
do Brasil em 1857.

42



LIBRAS LlNGUA PORTUGUESA

Uso linear e simultâneo dos termos Uso predominantemente line-

na frase (sinais podem ser apresenta- ar dos termos na frase (uma

dos ao mesmo tempo) palavra seguida da outra)

Artigos e algumas preposições não Artigos e preposições são lexi-

são lexicalizados calizados

Apenas uma parte dos verbos (os Todos os verbos se flexionam

com concordância) se flexiona em em tempo, modo, pessoa e

pessoa e número, mas nenhum verbo número

se flexiona quanto a modo e tempo

Todas as variações de gênero são ex- O próprio termo sofre as va-

temas ao termo (ex.: sinal de GAT@ riações de gênero (ex.: GATO,

+ sinal de MASCULINO = GATO) GATA)

Fonte: Dias et ai. 2014, p. 106.

É importante ter clareza de que tais diferenças são
consequência da lógica interna de cada lingua e que isso
não significa que uma lingua seja superior ou mais com-
pleta que a outra. Devemos ter cuidado para não repetir o
olhar etnocêntrico que tem marcado história da surdez e
das linguas de sinais no Brasil e no mundo inteiro, subju-
gando e inferiorizando tais linguas. Entendemos que essa
é uma questão importante para a qual devemos estar aten-
tos, mesmo nos dias de hoje, pois sabemos que a relação
entre linguas que convivem no mesmo espaço geográfico
(como é o caso da Libras e do Português) nunca é pací-
fica (Maher 1997). Acreditamos que falar sobre lingua é
falar também sobre identidade e sobre poder, e que se as
crenças e mitos sobre as linguas de sinais ainda s<;>brevi-
vem nos dias de hoje é porque o Português e o ouvinte
continuam em posição hegemônica em nossa sociedade.
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o surdo e a escrita do português: que relação é essa?

A legislação atual sobre a surdez (decreto 5626/05)
afirma em seu capítulo N artigo 14 que as escolas devem
ser providas com professor para o ensino de Ungua Portuguesa
como'segunda língua para pessoas surdas e que esse professor
deve ter conhecimento acerca da singularidade linguística
manifestada pelos alunos surdos, mas quais seriam exata-
mente essas particularidades linguísticas a que o decreto se
refere? Como tais particularidades repercutem no apren-
dizado da escrita do Português por uma criança surda?

A nosso ver são duas as principais particularida-
des da pessoa surda que devem ser consideradas quando
tratamos do ensino do português (ou de qualquer outra
língua oral): a relação visual e não sonora com o escrito
e a existência da língua de sinais como primeira língua.

Começando pela relação visual e não sonora do
surdo com a escrita, faz-se necessário apontar que du-
rante muito tempo, a educação do surdo foi marcada
por uma firme convicção de que ele deveria aprender
a falar e a ler lábios. Aprender a falar para integrar-se a
sociedade, para (supostamente) desenvolver-se -inclusive
academicamente- e aprender a falar para conseguir ler e
a escrever. O interesse demasiado pela fala se justificava
principalmente pela abordagem educacional oralista/ que
orientou a Educação de surdos durante o final do século

7. O Oralismo é uma proposta educacional que define a surdez
como patologia e que defende que as ações educativas tenham
como objetivo principal aproximar o surdo do padrão ouvinte
de fala e escuta. Desde as primeiras experiências de ensino
formal para surdos no século 17 há práticas de orientação ora-
lista, mas é somente em 1880 por ocasião de um famoso con-
gresso de educação para surdos ( conhecido como congresso
de Milão) que essa concepção se institucionaliza, ganhando
ampla aceitação nas escolas de surdos do mundo inteiro, in-
clusive do Brasil
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XIX e quase todo o século xx, mas, no caso do aprendi-
zado da escrita e leitura, também se justificava pela forte
tradição brasileira de alfabetizar supervalorizando a rela-
ção grafema - fonema.

Ferreiro e Teberosky (1985), corroboradas por
muitos que as seguiram demonstraram que o aprendiza-
do da leitura e da escrita é predominantemente uma ação
mental, cognitiva e que a percepção sensorial (como tam-
bém a motricidade) é secundária neste processo. Assim,
se um aprendiz não dispõe, por exemplo, da visão - como
acontece com as crianças cegas - otimizará outros canais
de acesso a realidade material e simbólica que envolve a
leitura/ escrita (o texto, as palavras, as letras, os sentidos
atribuídos pelo outro já alfabetizado), tais como a audi-
ção e o tato. Não se deixa de aprender por não ouvir,
não ver ou não conseguir segurar um lápis, apenas mo-
dificam-se os mecanismos de acesso para compreender
c expressar algo que efetivamente está sendo apropriado
(ou construído) a nível mental.

Ferreiro e Teberosky (1985) também evidenciaram
que o processo de alfabetização diz respeito predominan-
temente a atribuição de sentido, de significado, mais do
t)ue a decodificação," e que isso aparece de forma muito
concreta nas primeiras hipóteses infantis sobre a escrita
que, conforme foi constatado, desconsideram, ignoram a
relação entre o oral e o gráfico. Para as crianças ouvintes
que iniciam seu processo de letramento a escrita não é a
representação da fala, nem no nível do grafema e nem no
nível de unidades maiores como a sílaba. É somente no
final do processo de alfabetização que essa compreensão
se apresenta e mesmo assim, não vai funcionar isolada-
mente como facilitadora das ações de ler e escrever. Sem

B. Ferreiro e Teberosky ( 1985) não são as primeiras a pensarem
isso. Antes delas, Jean Foucambert, Frank Smith, dentre ou-
tros já afirmavam isso.
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9. Como, por exemplo: Caca caiu. Ela caiu. Coca calou, ou A barata
comeu a abóbora. A fita é para fifi. Fábio comeu o bife (Barbosa
1994)

10. Se entendermos a leitura como ação de reflexão e questio-
namento sobre o escrito (lolibert 1994), a leitura individual
e silenciosa deverá ser privilegiada, já que a busca de sentido
demanda exploração cognitiva, onde o leitor levanta hipóteses
e busca indícios para con firma ou refutar tais hipóteses.

o significado, sem a compreensão pragmática do contex-
to e do gênero textual, a leitura e a escrita não se realizam
de fato, tornando-se, como diz Vygotsky (1991) um ato
mecânico, onde a criança desenha letras ou pronuncia
seus nom~s sem efetivamente se apropriar da linguagem
escrita.

Apesar de autores como Ferreiro e Teberosky
(1985) ou Vygotsky (1991) chamarem atenção para a
complexidade que envolve as ações de ler e escrever,
países como o Brasil, mantém (mantiveram) uma forte
orientação/tradição de ensinar a ler e escrever superva-
lorizando as ações de decodificação e codificação em de-
trimento da compreensão do significado do texto e das
funções e usos próprios a cada gênero textual. Autores
como Cagliari (2005) e Barbosa (1994) denunciam que
as práticas alfabetizadoras no Brasil, especialmente an-
tes de Ferreiro e Teberosky, eram, repletas de atividades
de leituras onde se apresentava a criança pseudo palavras
e pseudo textos, com coerência e coesão duvidosas." O
amontoado de frases inventado pelo autor do livro didá-
tico (único material de leitura usualmente oferecido ao
aluno) era pensado segundo uma lógica cumulativa em
que as palavras deveriam combinar as famílias silábicas
já trabalhadas em sala, como por exemplo, na frase o vovô
viu a uva e tudo deveria ser lido em voz alta, já que, nessa
perspectiva, ler é sonorizar o escrito.'? O mesmo aconte-
cia nas atividades de escrita. A produção textual propria-
mente dita inexistia e a criança se ocupava predominan-
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temente de cópias, de atividades de cobrir letras/sílabas e
de reproduzi-Ias em sequência.

Para os autores mencionados, tais práticas alfabe-
tizadoras em nada contribuíram com o processo de le-
tramento das crianças brasileiras, ao contrário dificulta-
ram, e colaboraram para o consistente quadro de fracasso
escolar (evasão, repetência, baixo rendimento, aversão à
língua portuguesa etc.) da nossa educação amplamente
denunciado na década de 1990 (até mesmo por docu-
mentos governamentais como os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais - Língua Portuguesa, 1997). Se práticas
que supervalorizam a (de)codificação foram prejudiciais
na alfabetização de crianças ouvintes, o que pode dito
quanto a alfabetização de crianças surdas?

A fonetização da escrita que acontece ao final do
processo de alfabetização (Ferreiro e Teberosky 1985)
é apenas um dos elementos facilitadores da leitura e da
escrita, mas as crianças surdas assim como as crianças
ouvintes foram encarceradas em práticas que colocavam
esta competência como pré-requisito único e indispensá-
vel para ler e escrever. O prejuízo acarretado por essa es-
colha metodológica na vida das crianças surdas foi ainda
maior do que o das crianças ouvintes, já que ao contrário
dessas últimas, os surdos, em sua grande maioria," nao
fonetizam a escrita.

Estudos como os de Peixoto (2004) e Machado
(2000) mostraram que as crianças surdas, mesmo aque-
las que usam prótese auditiva, frequentam regularmen-
te a fonoterapia e apresentam algum nível de oralização,
não parecem buscar no som, na palavra falada elementos
para regular ou predizer o escrito.'! Diante da tarefa de

1I. Referimos-nos aqui a surdos com perdas auditivas severas e
profundas.

12. Em pesquisa anterior (peixoto 2004) realizamos uma ativida-
de de produção de palavras, na qual apresentávamos um sinal
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à criança surda em processo de alfabetização e ela deveria es-
crever o que corresponderia aquele sinal. Diante do sinal de
eu, Ab. (2" série) oraliza a palavra "eu" e em seguida escreve no
papel Vocé. O mesmo acontece com sua colega (mesma série)
que diante dos sinais de Eu, Escola eMau, oraliza (espontanea-
mente) corretamente as palavras em português, mas escreve,
ao invés disso, Casyas, .Alans e Bocomes.

ter que escrever ou ler algo, as crianças surdas buscam
nos aspectos visuais desse sistema os elementos para sua
apropriação.

Se nos afastarmos apenas um pouco da forte
orientação fonocêntrica (com a qual provavelmente fo-
mos alfabetizados), perceberemos que a escrita alfabéti-
ca, ainda que seja uma representação (embora, ressalva-
se, não idêntica) da fala, organiza-se visualmente (e não
auditivamente). As palavras são formadas por letras que
se apresentam graficamente, numa ordem especifica,
ocupando um espaço (no papel, na tela etc.).

Tornamos-nos pessoas alfabetizadas quando en-
tendemos a lógica desse sistema de escrita. Um sujeito
alfabetizado sabe que cada signo tem sua própria re-
presentação (não se pode, como quer as crianças pré-
silábicas eleger ora um significado, ora outro para uma
mesma escrita), que essa representação é formada pelas
letras (e não por traços, círculos ou desenhos quaisquer)
e que para assegurar um determinado significado as letras
selecionadas devem estar na quantidade e na sequencia
que todos conhecem. O sujeito alfabetizado sabe que as
letras escolhidas, a sua quantidade e em que ordem elas
aparecem é uma padronização que ele não pode alterar,
caso contrário teremos outro significado ou significado

nenhum. Compreender isso é possível mesmo sem fone-
tizar a escrita.

Os estudos anteriormente mencionados (peixo-

to 2004; Machado 2000) perceberam isso. As crianças
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surdas se alfabetizam porque compreendem essa lógica,
mesmo sem fonetizar a escrita. Certamente sem o som,
como suporte para predizer, vão explorar ainda mais
intensamente do que fazem as crianças ouvintes esses
aspectos visuais e vão precisar ainda mais de um inten-
so contato com as formas padronizadas da escrita para
internalizar a sequência e as letras usadas na formação
de uma palavra.

A língua de sinais na alfabetização do português

Para aprender a ler e a escrever, as crianças surdas,
como as ouvintes, precisam refletir sobre esse objeto cul-
tural de incomensurável funcionalidade nas sociedades
urbanas contemporâneas. É levantando hipóteses, esta-
belecendo comparações que progressivamente a criança
torna-se leitora/escritora. A escrita é antes de tudo um
artefato social, uma construção humana que possibilita o
registro, que permite fixar o conhecimento para a posteri-
dade, vencendo as barreiras de tempo e espaço. A escrita
é linguagem e como qualquer outra linguagem, existe por
causa da nossa capacidade de simbolizar e representar,
por isso que para acessarmos a escrita precisamos entrar
em profundidade nesse universo simbólico, onde o signi-
ficado / sen tido comanda.

Para transitar bem nesse terreno simbólico pre-
cisamos já ter uma língua internalizada. É por isso que
tantos estudos (Behares 1993; Goldfeld 1997; Quadros
1997) vêm observando que o aprendizado da leitura e da
escrita pela criança surda é mais bem sucedido quando
ela já domina a língua de sinais. É através dessa língua,

cujo potencial de aquisição plena, é total, que as crianças
significarão a realidade, farão sua "leitura de mundo", que
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como nos lembra Paulo Freire (1991) precede - e torna
possível - a leitura da palavra.

Aqui nos deparamos com a 2" especificidade lin-
guística mais importante da criança surda. O português
não é primeira língua, é segunda e seu aprendizado será
inevitavelmente marcado por essa condição (Quadros
1997). No aprendizado de uma 2" língua (oral ou de si-
nais) qualquer aprendiz vai buscar na sua 1" língua supor-
te para significa-Ia, especialmente se é um aprendizado
"não natural" que ocorre através do ensino formal. Por

melhores que sejam as metodologias de ensino de L2,
fechado em uma sala de aula, não seria possível, para um
aprendiz, compreender o significado de uma infinidade
de conceitos se eles estivessem sendo apresentados pela
primeira vez. 13 Por outro lado é possível transpor o con-

ceito já construído e internalizado para um outro signifi-
cante seja ele falado ou sinalizado, ainda que as condições
não sejam "naturais", como acontece no ensino formal.

A língua de sinais é, portanto, condição imprescin-
dível para alfabetização de crianças surdas, pois fornece
as bases conceituais que tal tarefa demanda. Mas é preci-
so observar que também traz desafios adicionais. Como é
esperado no funcionamento de sujeitos bilíngues, a 1" lín-
gua, enquanto um modelo já conhecido de organização
fonológica, morfológica e sintática, será acionada para
compreender e produzir a 2" língua. Tais fenômenos são
esperados e já conhecidos dos psicolinguístas, e apare-

13. Como aprender através apenas do suporte de alguns diálogos
pontuais, imagens e textos o significado de palavras como cor-
rupção, mentira, Deus, fé, solidariedade, dentre outros? Nenhum
de nós aprenderia. Construímos essa compreensão quando
adquirimos a primeira língua, em contexto "natural", dialógi-
co, através de inúmeras situações reais que se fazem presentes
no nosso cotidiano.
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cem através de diversos comportamentos" onde se tem a
impressão que as línguas se misturam.

Selinker (1994) mostra que no aprendizado de
lima 2' língua é tão presente e inevitável a participação
da l" língua que os aprendizes, diante da tarefa de expres-
sar a L2, costumam produzir uma "Interlíngua", ou seja,

uma espécie de meio termo, um sistema organizado, mas
que não é exatamente a língua que esta sendo aprendi-
da (2') e nem a língua já internalizada (1'). Investigando
a produção textual de crianças surdas, Brochado (2003)
encontrou 3 níveis de interlíngua, mostrando que a cada
nível a criança se aproxima mais das regularidades da L2.

Da mesma forma, encontramos (peixoto 2004)
uma série de hipóteses na construção inicial da escrita
pela criança surda cujo ponto de partida é a língua de
sinais ou sua interface com a língua portuguesa. Para in-
terpretar palavras da língua portuguesa ou predizer a tra-

dução para o português escrito de um sinal, as crianças
surdas vão, algumas vezes buscar pistas nos elementos
visuais/gráficos dessas palavras, se as palavras já foram
vistas anteriormente, mas, outras vezes - especialmente
em palavras e sinais pouco ou nada conhecidos- as crian-
ças buscam pistas nos parâmetros fonológicos da língua
de sinais e em elementos de interface entre as duas lín-
guas, como por exemplo a configuração de mão do sinal
que na maioria da vezes é também a configuração em-
prestada para representar uma letra do alfabeto da língua
portuguesa. Vejamos dois exemplos, nos quais, ao propor
a escrita para o sinal apresentado, desconhecendo a grafia
apropriada, as crianças tomam a configuração de mão do
sinal para propor a primeira letra da palavra.

14. Como, por exemplo, a utilização de "mudança de código" e
de "empréstimos linguisticos" (Maher 1997).
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I

SINAL APRESENTAOO ESCRITA PROOUZIOA PELA CRIAN(A
,

Configuraçõo de mõo do sinal utilizada como primeira letra e o restante da
palavra apresenta leve ou nenhuma semelhança com a escrita correta.

I."Memóri.t"

AI.• PMtIt, /1.',.

~íC\. _.~-
W4.tKJrr N .• ~_

e,.t:v"~>U!' N.·1"_
\lo..n <\.ÍJr Ar.· 1"'-

Fonte: Peixoto 2006, p. 223.

É interessante observar que não fonetizando a es-
crita o leitor/escritor surdo escapa das "armadilhas or-
tográficas" que costumam acometer as crianças ouvintes
recém-alfabetizadas e que são consequência das várias
irregularidades que existem entre som e grafia (por exem-
plo: "kaza/ casa", "com migo/ comigo", "vrido/ vidro", "chicra/
xicard', etc.). Por outro lado, aparecem erros ortográficos
inesperados e erros sintáticos e morfossintáticos decor-
rentes, em grande parte das diferenças entre as linguas.
Vejamos alguns exemplos:

CONTRUÇÃO TEXTUAL ANÁLtSE

DE SURDOS

"Mamãe arvoresta medo não" Inclusão de palavras com signi-

ficado não convencional ou de

palavras criadas

"Não gosto de brigar com surdos Ordenação não convencional de

porque uma falta é educação" constituintes do enunciado
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"O chamar o ônibus ligeirinho' Omissão ou uso inadequado do

artigo

"Vovó (está com) vontade(de) co- Omissão ou uso indevido de ele-

merdoce" mentos de ligação (preposições,

conjunções, pronome relativo)

"mamãe cozinhar doce chegar Uso inadequado do tempo e

chamar" modo dos verbos

Fonte: DIAS et ai. 2014, p. 108.

Considerações finais

Durante muito tempo na educação do surdo, o
acesso a linguagem escrita foi dificultado por práticas que
acreditavam que o surdo só leria e escreveria se soubesse
falar. A escola perdeu um tempo precioso tentando en-
sinar o surdo a pronunciar e entender a fala, o que levou
ao atraso no acesso aos conteúdos em geral e condenou
o surdo a um permanente estado de "ainda não alfabe-
tizado"."

Hoje temos um cenário educacional que é conse-
quência desse período nefasto. O surdo ainda está atra-
sado academicamente, chega com dificuldade ao ensino
superior e principalmente, não tem tido a oportunidade

15. A relação entre alfabetização e decodificação é tão forte que,
ainda hoje, professores de surdos de 4° ou 5° ano afirmam
não ter certeza se seus alunos são realmente alfabetizados,
mesmo que eles entendam o que leram e consigam produzir
textos. A impossibilidade de usar o som para predizer, parece
- aos olhos de muitos educadores- deixar o surdo semialfa-
betizado. Como consequência disto nega-se a ele um acesso
mais funcional e pleno ao escrito, apresentando apenas frag-
mentos de escritas, palavras soltas e na melhor das hipóteses,
algumas frases. Em um passado recente, era comum encon-
trar alunos de 4° ano que jamais haviam sido demandados a
produzir um texto.
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de efetivar a sua condição bilingue. As mudanças na legis-
lação e o reconhecimento da língua de sinais tem aproxi-
mado o surdo de sua língua "materna", mas o acesso ao
português escrito ainda é conturbado, opressivo e pouco
eficaz.

Para pensarmos o "ensino da linguagem/portu-
guês" para o surdo, é preciso atentar para a necessidade
dele- como de qualquer aprendiz- de receber um ensino
que o possibilite usar as diferentes linguagens de sua so-
ciedade com autonomia, que o torne capaz de produzir e
interpretar os principais gêneros textuais de circulação so-
cial e de compreender o funcionamento da língua nas suas
diferentes facetas (leitura, escrita, gramática). Além disso,
o aprendizado da língua portuguesa pelo aluno surdo, as-
sim como pelo aluno ouvinte, precisa ser prazeroso e sig-
nificativo, precisa ser mais funcional e menos decorativo.

Entendemos que essas metas só poderão ser al-
canças se reconhecermos as especificidades linguísticas
dos surdos, e mais do que isso, se as escolas se organiza-
rem e se os professores forem capacitados. Sabemos que
o ensino do português como segunda língua, tal qual está
previsto no decreto 5626/05, traz também inúmeros de-
safios para os educadores, mesmo (e talvez principalmen-
te) para aqueles que já vivenciam o ensino para surdos.
N ossos professores, formados em Letras - português ou
em Pedagogia, não receberam em sua formação inicial
subsídios teóricos ou práticos para tornarem-se profes-
sores bilingues de surdos e nem para pensar o ensino de
português para sujeitos que se relacionam com a escrita
sem a mediação do som, que partem de outra língua, e
que, além disso, se materializa em outra modalidade (vi-
sual gestual).

O decreto n? 5626/05 também prevê a criação de
cursos específicos de formação de pedagogos bilíngues (li-
bras/português) e de professores de ensino de português
como 2' língua, e/ou a oferta de disciplinas sobre o ensino
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de português como L2 para surdos nos cursos que já exis-
tem de Pedagogia e de Letras Português." Infelizmente,
apesar de termos esta orientação legal já há 9 anos, esta
ainda é uma conquista apenas no "papel". Ao final deste
capitulo, há uma atividade que contribuirá para o aprofun-
damento das discussões aqui trazidas sobre o tema.
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Assista a uma aula de português para surdos em uma turma

das primeiras séries do ensino fundamental (1a, 2a ou 3a

série) e procure observar se nesta aula as especificidades lin-

guísticas do surdo são consideradas. Observe, dentre outras

coisas, se:

A TI VI DADES PROPOSTAS

o O professor dá a aula em Libras?

O Há diálogo, contação de histórias, apresentação dos

textos, questionamento sobre o escrito?

O O material escrito é acessado através da Libras ou atra-

vés do português?

O As crianças são convidadas a explorar o escrito, silen-

ciosamente ou precisam oralizar o que leram;

O As crianças são convidadas a produzir por contar pró-

pria ou apenas copiam?

O Os textos das crianças apresentam evidências da estru-

tura da língua de sinais (interlíngua)? O que o professor

acha da escrita do surdo?

58



Capítulo

ALUNOS COM SíNDROME DE DOWN E
SUAS EXPERIÊNCIAS DE LEITURA E ESCRITA

Adriana Leite Limaverde Gomes

Rita Vieira de Figueiredo

Introdução

o presente capítulo se propõe a discutir a influên-
cia das experiências e oportunidades tornadas disponíveis
nos ambientes sociocultural e familiar sobre a aprendiza-
gem da leitura e da escrita de sujeitos com síndrome de
Down. O trabalho resulta de uma pesquisa realizada com
sete sujeitos com síndrome de Down, cuja idade varia
de 10 a 24 anos. Para preservar o anonimato dos parti-
cipantes, eles serão identificados pelas siglas: Si, S2, S3,
S4, SS, S6 e S7. Cinco desses sujeitos (Si, S2, S3, S6 e
S7) pertencem a famílias de classe média, e dois a famí-
lias de meio socioeconôrnico desfavorecido (S4 e SS), um
dos quais (SS) reside em uma instituição filantrópica para
crianças abandonadas, não tendo, portanto, convivência
com seus familiares. No que se refere à escolaridade, dois
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frequentam escola especial (S4 e S5), quatro estudam em
salas comuns (Si, S2, S3, S7), esses últimos se encontram
no nível de escolarização entre o 2° e o 5° anos do En-
sino Fundamental. Um deles (S6) integra uma oficina de
trabalho em uma instituição filantrópica, no entanto esse
sujeito cursou até o 3° ano do Ensino Fundamental em
uma e'scola comum de ensino.

Os cinco sujeitos da classe média têm ricas expe-
riências extraescolares. Eles praticam esportes (S2, S3),
dois deles (S6 e S7) trabalham como auxiliares adminis-
trativos e frequentam aulas de dança. Eles também de-
senvolvem outras atividades, S6 faz capoeira e biodança,
enquanto S7 participa de oficinas de artesanato, pintura e
frequenta um curso de computação. Três deles (Si, S6 e
S7) integram um grupo de coral e de teatro. Além dessas
experiências, eles têm diversificado material impresso em
casa que os oportuniza conviver com diferentes gêneros
textuais de uso social.

No que diz respeito ao acesso ao material de lei-
tura, os dois sujeitos de meio socioeconômico desfavo-
recido vivenciaram diferentes oportunidades em relação
às experiências de letramento. Um deles (S5) que reside
em uma instituição é marcado por uma história de aban-
dono familiar. No entanto, ele convive no seu meio com
outras crianças sem deficiência, e recebe suporte peda-
gógico de educadores dessa instituição para realizar suas
atividades escolares. Ele também participa de um projeto
de intervenção em leitura na Universidade Federal do Ce-
ará, através do qual têm significativas oportunidades de
leitura, e acesso a uma variedade de livros de literatura
infantojuvenil e a um diversificado material pedagógico.
O outro sujeito (S4) também participa do mesmo pro-
jeto de intervenção em leitura mencionado e frequenta
uma instituição especial. No entanto, S4 se beneficia no
meio familiar do suporte pedagógico de sua irmã mais
velha que acompanha e orienta suas atividades escolares.
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Ambos (S4 e SS) demonstram grande motivação para a
leitura.

De acordo com as informações acima menciona-
das, verificamos que apesar dessas pessoas vivenciarem
histórias de vidas diferentes, todas elas apresentam ex-
periências exitosas no que se refere à leitura e a escrita.
As experiências de letramento vividas por esses sujeitos
foram bastante significativas.

Os dados aqui apresentados incluem a análise dos
usos e das práticas de leitura e de escrita vivenciadas pe-
los sujeitos nos seus diferentes ambientes, focalizando
a influência das experiências de aprendizagem do meio
sociocultural e familiar sobre a construção da leitura e da
escrita desses sujeitos. Explicita ainda como o acesso ao
material impresso no meio social e familiar influenciou
esses alunos na aprendizagem da língua escrita, no pra-
zer de ler e na convivência com os diferentes gêneros de
textos. Ao final desse capítulo, apresentamos, com base
nos dados discutidos, sugestões de atividades que podem
contribuir para a formação leitora de todo e qualquer alu-
no, independente de ele apresentar ou não síndrome de
Down.

A análise do conjunto de dados levantados, através
de diferentes fontes de informações, indicou que há fa-
tores diferenciados em relação à aprendizagem da leitura
c da escrita dos sujeitos deste estudo. Esses fatores refe-
rem-se à motivação que eles demonstram para aprender a
ler e a escrever, ao suporte pedagógico que eles recebem
no meio familiar, bem como as oportunidades de experi-
ências com a leitura e a escrita.

Este capítulo se apoia sobre as teorias de Piaget
e Vygotsky, bem como em uma revisão de literatura de
pesquisas que se dedicaram a investigar a aprendizagem
da leitura e da escrita no contexto sociofamiliar e escolar,
c de estudos que discutem os usos e as funções sociais da
língua escrita na perspectiva do letramento.
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o termo letramento se refere à forma como esses
sujeitos utilizam a língua escrita e as suas práticas sociais
de leitura e de escrita nos seus diferentes ambientes de
convivência. Soares (1998, P: 17) esclarece que letramen-
to traduz uma condição do sujeito. Para a autora,

Neste trabalho algumas conceituações acerca da
leitura subsidiaram este estudo. Dentre os conceitos, des-
taca-se o de Soares (1998, p. 69), quando ela define a lei-
tura como uma habilidade que vai além de decifrar sons:

"literacy" é o estado ou condição que assume
aquele que aprende a ler e escrever. Implíci-
ta nesse conceito está à ideia de que a escrita
traz consequências sociais, culturais, políticas,
econômicas, cognitivas, linguisticas,quer para o
grupo social em que seja introduzida, quer para
o indivíduo que aprenda a usá-Ia.

A leitura estende-se da habilidade de traduzir
em sons sílabas sem sentido a habilidades cog-
nitivas e metacognitivas; inclui, dentre outras: a
habilidade de decodificar símbolos escritos; a
habilidade de captar significados; a capacidade
de interpretar sequências de ideias ou eventos,
analogias, comparações, linguagem figurada,
relações complexas, anáforas; e ainda, a habili-
dade de fazer previsões iniciais sobre o sentido
do texto, de construir significado combinando
conhecimentos prévios e informação textual, de
monitorar a compreensão e modificar previsões
iniciais quando necessário, de refletir sobre o
significadodo que foi lido, tirando conclusões e
fazendo julgamentos sobre o conteúdo.
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Ferreiro (1995) apresenta sentido semelhante às
ideias de Soares, quando esboça sua concepção sobre a
evolução conceitual da criança acerca do sistema da es-
crita. Sua teoria tem o marco da visão construtivista, que
concebe a criança, não só como mero sujeito aprendiz,
mas também como sujeito que sabe.

Defendemos neste trabalho que a aprendizagem
da leitura e da escrita faz parte de uma construção de
conhecimento. Dessa forma, a criança vai descobrindo o

sistema de regras e convenções que regem o sistema de
escrita. Para que isso ocorra, ela necessita experienciar
esse sistema, se utilizando, principalmente, da escrita es-
pontânea. Ao entrar na escola, a criança já domina algu-
mas habilidades de produção de texto oral e traz consigo
vivências do mundo da escrita, que possibilitam repre-
sentações sobre o que é ler e escrever. No meio social,
ela interage com diferentes textos escritos, participa de
situações de letramento e convive com pessoas que leem
e escrevem.

No presente estudo, os procedimentos rnetodoló-
gicos incluíram visitas e observações nas residências, e
entrevistas com seus familiares ou responsáveis. Esses
procedimentos tiveram o propósito de desvelar a inser-
ção, a experiência e a relação desses sujeitos com o uni-
verso da leitura e da escrita.

Este capítulo foi organizado em duas partes. A pri-
meira focalizará as experiências de leitura e de escrita vi-
venciadas pelos sujeitos nos ambientes familiares. A aná-
lise dos resultados destacará as oportunidades, o suporte
pedagógico e a motivação para aprender a ler e a escrever
nos ambientes social e familiar. Enquanto a segundapar-
te apresentará sugestões de atividades que poderão favo-
recer a aquisição da leitura e da escrita, independente do
aluno apresentar ou não qualquer deficiência.
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Experiências Familiares em Leitura e Escrita

A análise das experiências de leitura vivenciadas
nos ambientes familiares evidencia diferenças quanto à
riqueza, o acesso e a diversidade do material escrito. As
oportunidades de leitura e de escrita no âmbito familiar
proporcionadas aos sujeitos deste estudo podem ser or-
ganizadas em dois grupos. O grupo um, formado por
quatro sujeitos (Si, S2, S6 e S7), todos de classe média,
vivencia ricas oportunidades de leitura e seus familiares
proporcionam livre acesso aos eventos de letramento.
Enquanto o grupo dois, formado por três sujeitos (S3,
S4 e SS), ~endo um de classe média (S3) e os demais de
meio socioeconômico desfavorecido, não usufruem das
mesmas oportunidades de experiências de leitura e escrita
se comparados aos sujeitos do grupo um, apesar de se-
rem favorecidos por oportunidades de ensino formal da
leitura e da escrita.

Nos relatos dos familiares do grupo um, eles afir-
maram que, de forma precoce, seus filhos demonstravam
interesse pelo significado dos diferentes textos e mani-
festavam suas preferências. Em seus depoimentos, os
familiares relataram momentos de contação de histórias,
rodas de leitura, participação em grupos de teatro, canto,
dança, e ainda livre acesso ao material impresso nas re-
sidências.

Nas visitas aos lares, observamos que a exposição
à leitura e à escrita no grupo um é vasta. Nas residências,
além dos livros didáticos e de literatura, há também ma-
terial escolar dos irmãos mais velhos, livros acadêmicos
de alguns pais, publicações de periódicos, tais como re-
vistas e jornais. Nos bairros onde eles residem, há uma
grande exposição à linguagem escrita. Nesse meio letra-
do, a convivência com o mundo da escrita é constante.
Diante desses dados, supomos que, quando esses alunos
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iniciaram a escolarização, eles já haviam adquirido amplo
conhecimento da leitura e da escrita, seus usos e funções.

Sabemos que nos contextos onde se lê e franquia
material de leitura para os filhos, há maior participação e
interesse deles por material escrito, sejam livros, revistas,
jornais ou gibis, "É certo que em nossa cultura letrada o
acesso à leitura é considerado quase indispensável, pois
esta é fonte de lazer, de aquisição de conhecimentos" (...)
(Dalla Zen 1997, p. 80). Na presente pesquisa, os sujeitos,
especialmente do grupo um, de forma precoce tiveram
acesso ao material escrito, no espaço familiar em meio
às interações dos pais e dos irmãos cedo despertaram o
interesse pela leitura e escrita.

Os relatos dos componentes familiares eviden-
ciam as atitudes dos integrantes do grupo um que, de
forma contínua, têm buscado opções de acesso ao mun-
do letrado, com o objetivo de garantir o domínio dessas
habilidades de leitura e de escrita, por meio de atividades
extras e complementares. Nesse sentido, ressaltamos as
etapas' iniciais de convivência com o mundo da escrita,
quando as oportunidades familiares e a compreensão do
sentido de ler estavam em processo de descoberta.

É no espaço familiar, em meio às interações dos
seus parentes, que se processa inicialmente o trabalho in-
telectual desses alunos. O despertar pela leitura foi descri-
to dessa forma, pelas familias do grupo um:

Ela sempre quis, ela toda vida teve muita vontade de ler...

ela pegava qualquer livro e ela queria ler, queria que eu

lesse com ela, eu mostrava sempre assim o livro colorido

pra ela, contava a historinha daquele livrinho ... aí, ela era

louca pra ler (Mãe de 57).

[...] Não estou dizendo que ele tirava livros ainda se arras-

tando pelo chão, ele tirava os livros, ele deixava os brin-

65



As mães em seus depoimentos destacados acima
revelam que percebem seus filhos como pessoas capa-
zes de aprender, superando com uma visão social ainda
presente de que pessoas com deficiência são incapazes,
passivas e que não usufruem do conhecimento veiculado
socialmente.

O valor conferido à interação e à mediação como
elementos importantes para a leitura, aspectos destaca-

dos nesses depoimentos, remete às ideias de Vygotsky
sobre aprendizagem. Para esse autor, a aprendizagem se
fundamenta numa dimensão social, na qual o indivíduo
se desenvolve e se constitui como ser humano na sua re-
lação com o outro social. A ideia de mediação permite

compreender as concepções do autor sobre desenvolvi-
mento humano: "Enquanto sujeito de conhecimento, o
homem não tem acesso direto aos objetos, mas um aces-
so mediado" (Kohl in La Taille 1992, p. 26).

As influências iniciais de leitura, relatadas por essas
famílias do grupo um, se caracterizavam pela disponibi-
lidade de textos e materiais impressos, que atendiam aos
interesses desses leitores, bem como pelas orientações
que eram dadas pelos profissionais das escolas. Obser-
vamos nessas residências que nem sempre o material im-

quedos dele. Olha aqui, tem muita leitura, oh! (mostra), é

bem colorido, tá vendo? Ele é fominha por leitura, chega

é... r acorda e já quer ler (Mãe de 51).

[... ] Ela sempre gostou de ficar olhando revistinha da Minie,

do Mickey, de bichinhos, a gente dava assim revistinha do

Pato Donald, aí eu não sei, ela dizia que estava lendo, bem

pequenininha, ela tava lendo ... (risos), prá ela era leitura,

né? [... ]. Ela tinha interesse pela leitura mesmo, tinha por-

que ela mexia, ela via as figuras e mostrava, ela mostrava e

falava ... (Mãe de 52).
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pressa disponível atendia e correspondia às expectativas
de leitura compatíveis com o padrão escolar, visto que
nas casas deles havia muitas revistas em quadrinhos, peri-

ódicos, jornais e revistas. Dentre os sujeitos do grupo um,
verificamos que na residência de S2 havia muitas revistas
em quadrinhos, confirmando o depoimento de sua mãe
que ressaltou que S2 apreciava esse gênero textual. Dalla
Zen (1997) destaca a preferência de alguns leitores por
leitura em quadrinhos como de fundamental importância

para a formação do leitor. Segundo a autora, a leitura em
quadrinhos, considerando a variedade de assuntos, exerce
um poder fascinante no leitor, através de suas imagens,
permitindo a entrada para um mundo imaginário, colori-

do e cheio de aventuras.

A mesma autora destaca ainda: "o conteúdo satiri-
zante dos quadrinhos também deve ser ressaltados [...] A
sátira ao nosso modo de viver parece que abre caminho
para uma leitura mais critica" (ibidem, p.72). Essa opção
de leitura, destacada pela familia de S2 reforça o papel da
motivação na aprendizagem.

Identificamos nos relatos a atuação marcante des-
sas famílias no processo de construção da leitura e da
escrita de seus filhos. Terzi (1995, pp. 93-94) destaca os
beneficios de um ambiente familiar rico em eventos de
letramento:

A exposição constante da criança à leitura de li-

vros infantis expande seu conhecimento sobre

estórias em si, sobre tópicos de estórias, estrutu-

ra textual e sobre a escrita. Ouvir e discutir tex-

tos com adultos letrados pode ajudar a criança a

estabelecer conexões entre a linguagem oral e as

estruturas do texto escrito, a facilitar o processo

de aprendizagem de decodificação da palavra es-

crita e a sumarizar a estória e a fazer inferências ...
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Nos relatos dessas famílias do grupo um havia

desde a infância deles, preocupação em proporcionar
uma vasta exposição aos usos e funções da linguagem

escrita. Podemos constatar essa preocupação, por exem-
plo, quando essas famílias relataram as participações nas
brincadeiras do faz-de-conta, os momentos dedicados às
leituras e as dramatizações de histórias infantis. Prova-
velmente, esses eventos de letramento atuaram de forma
significativa na construção da leitura e da escrita desses
sujeitos. "Ela sempre quis ler, queria que eu lesse com
ela, eu mostrava sempre livros coloridos para ela, contava
historinha" (Mãe de S7).

Ressaltamos que as famílias do grupo um tinham
assinaturas de jornais e/ou revistas, que oportunizavam
acesso aos diferentes materiais impressos e também exer-
ciam influência nas preferências de leitura de seus filhos.
O convívio com os diversos gêneros e estilos de textos
contribuiu para o letramento desses sujeitos.

A aproximação com essas famílias permitiu com-
preender os significados da leitura e da escrita na vida
de cada uma delas e analisar qual impacto exercido na
construção desses leitores, através da constatação do as-
pecto valorativo da língua escrita nesses ambientes fami-
liares. Verificamos que esses sujeitos se mantinham fieis
às características e às preferências familiares em relação
ao material impresso. Sobre as preferências de leitura, S7
situou o sentido da poesia na vida dele, destacando um
livro que ele tinha em casa:

Ah! eu gosto de poesia ... Tem um professor, que escreveu

um livro para o irmão que tem síndrome de Down, ele

mesmo fez um livro de poesia pro irmão dele, minha mãe

tem esse livro aqui em casa, às vezes eu pego e começo a

ler e aí fico morrendo de saudade e começo a chorar, e eu

gosto de ler esse livro.



Ainda dentro dessa mesma concepção, sobre a im-
portância do contexto familiar para as preferências e a
formação do leitor, S1 apresentou suas preferências de
leitura:

Eu tenho muitos livros em casa; Peg, o gostoso, e Gotinha

de Orvalho, tem romance. A coleção Cinderela, Cachinho

de Ouro, os Três Porquinhos, tem um bocado de coisa in-

teressante na minha casa; todos os livros são interessantes.

Diferentemente dos depoimentos citados pelas fa-
mílias do grupo um, os outros três sujeitos dessa pesquisa
(S3, S4 e SS), definidos como pertencentes ao grupo dois,
não usufruíam tão ricas e diversificadas experiências de
leitura no meio social. Os sujeitos (S4 e SS) pertencen-
tes à classe social desfavorecida tinham oportunidades
de ensino formal da leitura e da escrita, mas as oportu-
nidades de acesso ao material escrito eram restritas aos
livros escolares, tanto os didáticos quanto os de literatura
adotados pela escola. O sujeito (SS) convivia com muitos
leitores em uma instituição para crianças abandonadas,
que lhe oportunizava participar de rodas de leitura e de
contação de histórias. Enquanto S3 contava com o apoio
permanente de uma pessoa residente em sua casa que lia
para ele. No entanto, esse sujeito apesar de pertencer à
classe média, diferenciava-se dos demais sujeitos do gru-
po um, também pertencentes à mesma classe social, por-
que em sua residência não havia a mesma disponibilidade
de material impresso.

Neste estudo intencionávamos identificar dados
que pudessem retratar não apenas a quantidade de ex-
posições à leitura, ou ainda, a quantidade de material im-
presso nas residências, mas também buscávamos resgatar
os diferentes momentos de eventos de leitura e os di-
versos textos acessíveis que pudessem ter despertado es-
ses leitores. Analisamos também as interações que eram
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Bom... Nós temos, assim, muitos livros voltados também

para nossaprofissão, né?minha e do pai dele, a gente gosta

muito de coisa, assim filosófica, sabe?espirituais, científi-

cas até fora da nossa área. A minha área é artes, mas tem

toda uma ligação com outras áreas, que eu procuro fazer

essa ligação... A gente já teve a assinatura da "Nova Esco-

la" e tinha, se eu não me engano, era da "Isto é", mas aí a

situação meio pesada, aí a gente não tem mais assinatura,

não... Ele sempre gostou muito de olhar, né?de ver as coi-

sas, livros, revistinhas em quadrinhos, livro mesmo, revis-

tas, fotografias, tudo ele... sempre ele foi muito curioso ...

(Mãe de 51).

constituídas nas farrúlias, entre os pais e, em muitos casos,
entre os irmãos.

No relato das mães do grupo um, destacamos seus
depoimentos sobre as experiências de leitura em casa:

Em casa nós temos: "Veja", jornal, tem uns livrinhos de

historinha dela...

Ela... não pega um livro pra ler, não, aqui e acolá ela lê

alguma coisa, mas ela é muito responsável com os deveres

do colégio, ela faz todos com o maior cuidado, quando ela

não entende, eu ensino ... Ela tem uns livrinhos de histori-

nha dela, mas nunca mais eu vi ela pegar... Elatem até uma

Bíblia apropriada pra ela, toda colorida, ilustrada, livro de

história dela. Ela lê a Bíblia, aqui e acolá ela lê (Mãe de 57).

A forma como as farrúlias do grupo um tratam
o material impresso pode ser analisada como um dado
de valor cultural do grupo social a que elas pertencem.
Quando essas farrúlias atribuem valores para a leitura e
para a norma culta, elas podem definir o lugar que a lin-
guagem escrita ocupa no seu meio. Assim, crianças ad-
vindas de farrúlias que valorizam a cultura letrada, onde
a leitura faz parte do cotidiano, aprendem cedo a fazer
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sentido aos livros e a dialogar sobre eles. Terzi (1995, p.
97), quando aborda a leitura de livros, onde não há diálo-
go entre o adulto e a criança, e as respostas das perguntas
são resultados de automatismos e de repetições de con-
teúdos, afirma que "esta não é encorajada a estender sua
compreensão de livros para outros contextos situacionais
ou usar seu conhecimento de mundo". Numa família,
onde a razão dos fatos é discutida, as crianças aprendem
a contextualizar seus conhecimentos ou "ficcionalizar
eventos e mudá-los para outros contextos situacionais"
(ibidem, p. 97).

Os depoimentos dos familiares, com exceção do
sujeito (S5) que vivia em uma instituição para crianças
abandonadas, nos possibilitam refletir sobre a importân-
cia que eles atribuem às experiências vivenciadas em casa,
e sobre a preocupação deles em relação às dificuldades
de desenvolvimento e de aprendizagem de seus filhos.
Constatamos que o investimento no desenvolvimento de
seus filhos é um aspecto de grande relevância. O relato
das famílias a seguir ilustra a forma como esses sujeitos
eram incluídos no meio familiar.

A educação dele foi todo mundo voltado pra ele, tudo vol-

tado para os exercícios que tinha que fazer, a gente tinha

muito cuidado de tentar tratá-Io como uma criança normal,

nunca como uma criança excepcional (irmã de 53).

Ele começou a estimulação precoce com quatro meses de

idade e eu sempre procurava ajudar em casa, tudo que os

terapeutas ensinavam eu procurava trabalhar em casa. A

gente sempre teve a preocupação de falar corretamente

para ele ouvir e a gente estimulava muito em Cjlsa, toda a

família, inclusive a família do pai dele (mãe de 51).
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do mais amplo do termo. Aliás, nas visitas realizadas às
familias, percebemos que todos os alunos expressaram
nas entrevistas suas preferências de leitura, baseados nos
acervos disponíveis nos contextos familiares. Essa cons-
tatação pôde ser confirmada em relação às preferências
de leitura de S3, que se referiu apenas às leituras dos li-
vros didáticos e aos programas de televisão, quando inda-
gado sobre as leituras que fazia em casa.

Terzi (1995) anota que o ambiente letrado exerce
influência sobre o desenvolvimento da leitura da criança.
A inserção nesse contexto cultural é um fator de influ-
ência positiva e significativa em seu desenvolvimento e
formação leitora.

Dessa forma, acreditamos que apesar dos diferen-
tes contextos sociofamiliares dos sete leitores participan-
tes desta investigação, estes permitiram que eles usufru-
íssem, ainda que de modo diferente quanto à intensidade
e diversidade, de práticas sociais de leitura e escrita dis-
poníveis no mundo letrado, e também tivessem acesso às
funções e usos sociais da leitura e da escrita.

Esta pesquisa evidenciou que apesar da dificulda-
de de aprendizagem na leitura e na escrita que as pessoas
com síndrome de Down apresentam no percurso de seu
desenvolvimento e aprendizagem, verificamos que as ex-
periências familiares aliadas a intervenção educativa tem
uma significativa influência sobre esta aquisição. É fun-
damental que os familiares proporcionem situações de
letramento em casa que possibilitem o desenvolvimento
dessas pessoas e não limitem suas oportunidades pelo es-
tigma de "incapazes". Quanto mais cedo à criança com
síndrome de Down começar a ser estimulada e vivenciar
variadas oportunidades de letramento, maiores as chan-
ces de sucesso no aprendizado da leitura e da escrita.
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A aquisição e o desenvolvimento da leitura e da escrita:
sugestões de atividades

Nos ambientes familiares e escolares o modo
como crianças com síndrome de Down são inseridas nos
diferentes contextos letrados caracteriza os preconceitos
e as discriminações vivenciadas por essa parcela da po-
pulação. Sabemos que as práticas de leitura, os hábitos
familiares e escolares, as atitudes dos familiares e da es-
cola, bem como os valores atribuídos a leitura e a escrita
exercem influência sobre as significações atribuídas pelo
leitor e escritor em formação. Desse modo, com o pro-
pósito de desmistificar as práticas de leitura e escrita a se-
rem vivenciadas por uma criança que apresenta síndrome
de Down, apresentaremos uma sequência de sugestões
de atividades que podem e devem ser vividas por todo
e qualquer aluno, independente de suas condições inte-
lectuais.

Em casa e na escola deverão ser oferecidas ao lei-
tor e escritor em construção experiências com diferentes
práticas sociais de leitura e escrita. Em casa, as crianças
devem ter a oportunidade de conviver com situações do
cotidiano, como por exemplo:

• ler com as crianças os recados enviados pela
escola;
compartilhar com as crianças a realização de
um alimento com base em uma receita para
que elas compreendam a função do gênero re-
ceita;
ler e informar para as crianças o significado
das diferentes contas da casa como, por exem-
plo, energia, água, telefone dentre outras;
utilizar a leitura na presença das crianças nas
situações cotidianas;

•

•

•
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• proporcionar a criança interação com livros de
diferentes gêneros textuais;
ler diferentes gêneros textuais para as crianças;
realizar leituras de entretenimento como his-
tórias em quadrinhos, contos dentre outros;
levar as crianças para bibliotecas públicas e/ou
da comunidade;
levar as crianças para livrarias.

•
•

•

Na escola, além das atividades de uso e prática
social da leitura e da escrita, é importante proporcionar
atividades que impliquem no uso das diferentes unidades
linguísticas, como letra, sílaba, frase e texto. A oferta em
sala de aula das diferentes unidades linguísticas deve par-
tir de um contexto de significação, preferencialmente um
texto de interesse da criança e adequado a sua faixa etária.
Seguem algumas sugestões que poderão ser enriquecidas
a partir dos diferentes contextos e gêneros textuais:

• atividades com letras - o professor poderá dis-
ponibilizar o alfabeto móvel e oferecer pistas
para que as crianças formem palavras a partir
de um contexto selecionado pela turma, como,
por exemplo, animais, brincadeiras, brinque-
dos, esporte dentre outros;
atividade de caça palavras - o professor pode-
rá montar um tabuleiro com sílabas confeccio-
nado com tampinhas de plástico, para que os
alunos em grupo identifiquem palavras defini-
das pela turma com base em um texto;
lista de palavras - o professor distribuirá uma cai-
xa de letras do alfabeto e solicitará que as crianças
falem palavras iniciadas com a letra escolhida;
jogo de erros das palavras - o professor distribui-
rá uma lista de 10 palavras, e em 7 delas substitui
uma letra por outra que não pertença à palavra. A
criança deverá identificar essas substituições;

•

•

•
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• quadro de palavras - o professor organiza um
quadro de palavras embaralhadas e dar uma pista
- a criança deverá encontrar três nomes de frutas;
construção de frases - o professor poderá ofe-
recer envelopes a grupos de alunos, os quais
devem conter palavras relacionadas, por exem-
plo, a um grupo de alimentos. Cada grupo de-
verá elaborar frases com as palavras encontra-
das nos envelopes;
caça palavras no texto - o professor distribuirá
um texto para a turma e uma lista de cinco pa-
lavras, que deverão ser identificadas no texto;
memória de palavras e imagens - formação de
pares com base na associação da escrita da pa-
lavra e a imagem correspondente;
jogo de cruzadinhas - o professor elabora
uma cruzadinha e oferece um quadro de re-
ferência de algumas palavras que devem ser
escritas nos quadradinhos;
produção textual - o professor poderá distri-
buir para as crianças umas caixas informativas
sobre um conteúdo selecionado pela turma.
Por exemplo, a turma selecionou o conteú-
do sobre meio ambiente, assim a professora
confeccionará caixas contendo um texto e
imagens sobre o meio ambiente para que as
crianças organizem em uma sequência lógica
e produzam um texto. Em seguida, a turma
poderá produzir um texto coletivo a ser regis-
trado pela professora;
reconto oral- o professor entregará as crian-
ças várias imagens e um texto que represen-
tem um determinado conteúdo, como, por
exemplo, os animais. Em seguida solicitará
que as crianças identifiquem as imagens na or-
dem alfabética, indiquem a letra inicial de cada

•
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Ainda em relação às práticas escolares, elegemos
uma situação cotidiana em uma sala de aula do 2° ano
do Ensino Fundamental, com o propósito de discutir a
perspectiva do trabalho cooperativo e diversificado para
atender aos diferentes níveis, ritmos e estilos de apren-
dizagem, independente das condições intelectuais dos
alunos. Além da perspectiva de ensino colaborativo, des-
tacamos que o professor que possui em sua sala de aula

. um aluno com deficiência deve atentar para a oferta de
recursos e materiais que permitam a sua acessibilidade ao
conhecimento. A seguir um exemplo de uma atividade
colaborativa e diversificada:

imagem, escrevam o nome de cada imagem,
identifiquem no texto a localização do nome
das imagens, e por fim recontem oralmente a
história do texto.

• Atividade de reescrita, a partir da leitura de
uma história pelo professor - a atividade deve
ser organizada em alguns momentos interliga-
dos. Primeiro, o professor juntamente com as
crianças deverá selecionar um livro de litera-
tura a ser lido por ele. Em seguida, ele deverá
apresentar o livro, sua capa, informar o autor
e a editora. Além da identificação dessas in-
formações textuais, deverá chamar atenção
para a imagem da capa, no sentido de levar as
crianças a fazerem inferências sobre a história.
Na sequência, deverá ler a história e após sua
finalização, provocará as crianças a responde-
rem se suas hipóteses iniciais sobre a história
se confirmaram. Depois, o professor convidará
as crianças a fazerem o reconto oral com apoio
de cenas que compõem o cenário da história e
que destacam os principais eventos do enredo.
Após o reconto oral, o professor organizará a
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turma em grupos de até 4 crianças, e ofertará
materiais e recursos de apoio para que os gru-
pos possam reescrever a história. Os materiais
deverão contemplar e auxiliar os diferentes ní-
veis de escrita das crianças. Considerando as
hipóteses de escrita, o professor, dentre outros,
poderá oferecer os seguintes materiais:
• letras móveis;
• sílabas novéis;
• palavras que aparecem na história;
• nomes dos personagens;
• frases que fazem parte do enredo da história;
• cenas da história;
• imagens dos personagens.

De posse desses materiais selecionados pelas crian-
ças, elas deverão reescrever a história de acordo com suas .
hipóteses de escrita, e para concluir a atividade, cada grupo
apresentará sua produção escrita a partir da história lida.
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Com base nos questionamentos a seguir realize uma discus-

são em grupo.

ATIVIDADES PROPOSTAS

a) Na sua experiência, quais as dificuldades enfrentadas

pelos professores no processo de alfabetização de

crianças em um contexto heterogêneo de ensino?

b) Com base no relato do texto, como favorecer a forma-

ção do leitor que apresenta síndrome de Down?
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Capítulo

TECNOLOGIA ASSISTIVA NA EDUCAÇÃO
DOS DEFICIENTES VISUAIS

Elisângela B. Magalhães
Jorge Carvalho Brandão

Introdução

Certa vez, ao contar a história do "patinho feio"
para um grupo de crianças entre sete e dez anos de ida-
de, algumas com deficiência visual, uma indagação sur-
preendeu-me: como é que um cisne nasce de uma pata?
E não parou por aí! Outra criança perguntou se o lobo
do "chapeuzinho vermelho" era o mesmo lobo dos "três
porquinhos".

Um dos objetivos do ato de contar histórias para
o referido grupo era introduzir noções de raciocínio ló-
gico e matemático, conforme Brandão, Magalhães e Bas-
tos (2014). Estando essas crianças incluídas em salas de
ensino regular, ressalta-se que a escola atual tem o papel
de preparar e instruir, norteando os indivíduos que a fre-
quentam estarem aptos a viver e trabalhar com todas as
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tecnologias existentes e que a cada dia surgem (Libâneo,
Oliveira e Toschi 2005).

Diante das formas atuais de ensino, o foco na
Educação a Distância (EaD) que para Nunes (1994)
constitui um recurso de incalculável importância para
atender grandes contingentes de alunos, de forma mais
efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir
a qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da
ampliação da clientela atendida. De acordo com Manzini
(2005), a tecnologia vem trazendo novas possibilidades
no processo de ensino e aprendizado e favorecendo in-
clusive pessoas com deficiência a se apropriarem do saber
com mais tranquilidade e de maneira mais rápida.

A deficiência visual: definição

A apropriação das informações que a sociedade
produz é estabelecida na maioria das vezes pela visão.
Homens e animais utilizam esse sentido como canal dire-
to das informações, assegurando assim contato imediato
com as produções e informações da sociedade, as quais
se modificam num tempo vertiginoso e acelerado. A vi-
são possibilita a apropriação de notícias, eventos, a ob-
servação dos acontecimentos; os deficientes visuais, no
entanto, ficam privados e limitados em apreender esses
episódios de transferências de cultura e de conteúdo por
não terem a sua disposição o canal visual.

O censo demográfico (Brasil 2010) aponta que
a deficiência visual é a que mais incide sobre a popula-
ção, com 35.774.392 pessoas, o que equivale a 18,8% do
contingente demográfico. Desse total, 6.562.910 pes-
soas apresentaram deficiência visual severa, sendo que
506.337 eram cegas (0,3% da população) e 6.056.533 ti-
nham grande dificuldade para enxergar (3,2%).



Faz-se necessário definirmos a deficiência visual e
delimitar dois grupos distintos: os cegos e os com baixa
visão. A cegueira total ou amaurose' delimita-se como
completa perda de visão sem nenhuma percepção de luz,
por isto ouvimos falar em "visão zero". Entende-se por
perda da função visual até ausência e projeção de luz.
Quanto aos que apresentam com baixa visão, observa-
mos por muito tempo em sala de aula suas limitações de
leitura. A letra tinha que ser ampliada em cadernos de
pautas bem destacadas, como também se notava algumas
dificuldades de locomoção. Gil (2000, p. 6), assim define
a deficiência visual:

A deficiênciavisual é do tipo sensorial e abrange
desde a cegueira total, em que não há percepção
da luz, até a baixa visão (visão subnormal). Ce-
gueira pode ser a perda total da visão e as pes-
soas acometidas dessa deficiência precisam se
utilizar dos sentidos remanescentes para apren-
der sobre o mundo que as cerca. A baixa visão
é a incapacidade de enxergar com clareza, mas
trata-se de uma pessoa que ainda possui resídu-
os visuais, mas, mesmo com o auxílio de óculos
ou lupas, a visão se mostra baça, diminuída ou
prejudicada de algum modo.

A baixa visão é diagnosticada pela alteração da
capacidade funcional da visão que poderá decorrer de
inúmeros fatores. Pessoas com baixa visão demonstram
uma necessidade de utilização dos recursos específicos
na realização de suas atividades diárias; auxilios ópticos,
lentes para ampliação de imagens, lupas; óculos, telescó-

1. Cegueiramaisou menoscompletae transitória,devidaa uma
afecçãodo nervo óptico ou dos centros nervosos,mas sem
lesãodo próprioolho.

81



Questões de acessibilidade e inclusão

pios, dentre outros, recursos não ópticos, que são o uso
de lâmpadas, contraste de preto e branco, livros com tex-
tos ampliados, folhas pautadas (Gil 2000).

Ainda em conformidade com Gil (2000), vale sa-
lientar que crianças com baixa visão diagnosticadas com
doenças degenerativas, nem sempre conseguem correção
adequada com' recursos ópticos para competência fun-

cional e uso da visão para leitura e escrita. Em alguns ca-
sos, o médico oftalmologista indica a utilização do Brail-
le, e sua visão funcional utilizada para sua locomoção e
autonomia nas Atividades da Vida Diária (A.v.D.).

Quanto àquele que perde a visão depois de adulto,
usamos a nomenclatura de reabilitando. Para Rodrigues

(2004, P: 59), "a perda da visão é, um acontecimento
de vida que suscita uma multiplicidade de reações e que
obriga os sujeitos afetados a encontrar formas de lidar,
quer com estas reações, quer com as consequências que
decorrem da redução grave ou ausência da visão".

As questões em torno da integração e da inclu-
são geram ainda inúmeras e infindáveis polêmicas, pro-

vocando um sentimento de desconforto às corporações
de professores e de profissionais em geral, no entanto, a
inclusão possui objetivos específicos que dizem respeito
à melhoria e à qualidade do ensino e que o mesmo possa
atingir a todos sem preconceito, sem restrições.

Mantoan (2006) preconiza que a inclusão implica

uma mudança de perspectiva educacional, pois não se li-
mita aos alunos com deficiência e aos que apresentam
dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que
obtenham sucesso na corrente educativa geral. O aluno
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com deficiência constitui uma grande preocupação para
os educadores, mas sabe-se que a maioria dos que fracas-
sam na escola são alunos que não vêm do ensino especial,
mas que possivelmente acabarão seus estudos na modali-
dade da Educação de Jovens e Adultos.

Na Antiguidade predominava a filosofia da euge-

nia e as pessoas excepcionais, consideradas degeneração
da raça humana, deveriam ser eliminadas devido ao trans-
torno que geravam à sociedade (Ribeiro 2003, p. 42). A
inclusão educacional de pessoas com deficiência no Bra-
sil passou por grandes transformações durante o século
XX, onde as molas propulsoras dessas mudanças foram
às iniciativas sociais, oficiais e os particulares isoladas, que
protestavam por mais igualdade entre todos os cidadãos
e a superação de qualquer tipo de discriminação e pre-
conceito.

Com o passar do tempo essas manifestações in-
corporaram-se aos sistemas educacionais e buscaram-se
fórmulas mais eficazes que facilitassem a integração dos
alunos com alguma deficiência no Ensino Regular.

Mazzotta (2005) faz considerações sobre o aten-
dimento escolar especial aos portadores de deficiência/
que teve seu início no Brasil, na década de cinquenta do
Século XIX. Na data de 12 de setembro de 1854, registra-
se a primeira providência neste sentido, concretizada por
D. Pedro lI. Naquela data, através do Decreto Imperial
n° 1.428, D. Pedro II fundou, na cidade do Rio de Janeiro
o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atualmente de-
nominado Instituto Benjamin Constant. Em 27 de maio

de 1928, foi fundado na cidade de São Paulo, o Instituto
de Cegos Padre Chico, uma escola residencial que atendia
crianças deficientes visuais em idade escolar. Recebeu o

2. Terminologia utilizada à época.
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Tecnologia Assistiva e Deficiência Visual

nome Padre Chico em homenagem ao Monsenhor Fran-
cisco de Paula Rodrigues.

Abordar inclusão e acessibilidade induz a refletir
sobre o que Sassak:i (1997) considera ser ponto crucial
a ser pensado no meio educacional e social. Para ele a
inclusão social e os direitos humanos são expressões de
justiça social e fundamentam-se nos princípios de uma
sociedade democrática e na compreensão da diversidade
humana. É concebida como o processo pelo qual a socie-
dade se adapta para poder incluir em seus sistemas gerais

pessoas com necessidades especiais.

Neste artigo, deixamos claro que para incluir e dar
a todos a oportunidade de ter acesso ao conhecimento
devemos lançar mão dos velhos paradigmas e utilizarmos
as tecnologias assistivas (T.A.) como recursos apropria-
dos que oportunizem a todos, sobretudo as pessoas com
deficiência uma inclusão efetiva. Falaremos sobre nossa
experiência com as (T.A) e uma aluna com baixa visão e

daremos sugestões de como utilizar essas tecnologias em
favor das pessoas com deficiência. A atividade proposta
está no final do capítulo.

Uma das maiores exigências da contemporaneida-
de é de que tenhamos acesso às informações, de forma
rápida e precisa, pois a todo o momento surgem novas
tecnologias. Para as pessoas com deficiência, as tecnolo-
gias assistivas adquirem relevância na medida em que lhes
permitem executar suas tarefas cotidianas com autono-
mia e independência (Bersch 2008)
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Hoje, as pessoas com deficiência visual têm a
seu dispor recursos tecnológicos que favorece o
encurtamento da distância, a acessibilidade com
mais rapidez e a facilidadeda aquisição do con-
teúdo. Observemos os avanços ocorridos nos
últimos anos em relação às tecnologias voltadas
a essas pessoas.

Condição para utilização, com segurança e au-
tonomia, total ou assistida, dos espaços, mobi-
liários e equipamentos urbanos, das edificações,
dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação,
por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida. (Brasil2004)

Decreto federal n° 5.296/2004, artigo 8° define
acessibilidade como:

No ano 1993, na disciplina de Computação Grá-
fica, do professor Antonio Borges, alunos do segundo
período do curso de Informática na Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) perceberam que logo na primei-
ra fileira de carteiras da sala, havia um aluno deficiente vi-
sual. No primeiro momento, o pensamento foi dispensar
aquele aluno, mas a disciplina era obrigatória. Foi então
que se deu início à criação do primeiro programa de com-
putação sonoro do Brasil para auxílio ao deficiente visual,
que hoje é conhecido e reconhecido como ferramenta

importante no meio desse público como programa que
oportunizou os cegos a trabalharem com tecnologia: o
EDIVOX, editor de textos que é utilizado pela comunidade
DOSVOX.

85



Tela inicial do Dosvox

:~~~~x_ o que vmd~serar ·-i-=--i~sid-ro--t-;;J:r:;;~s~t:1~:
e - editar texto
1 ler texto
I imprimir
a arquivos
d - discos
j - jogos
u - utilitários falados
r - acesso d rede e Internet
m multimídia
p - executar um programa do windows
s - subdiretórios
v - vai para outra janela
l - conf igura o DOSVOX
• configuração avançada do DOSVOX

- i nforma a quem pert ence este DOSVOX
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Fonte: HTIP:/intervox.nce.ufrj.br/dosvox.

o Programa proposto pelo referido professor
permite outras ações como: acesso sonoro adaptado aos
equipamentos e máquinas eletrônicas como caixas de
banco, disponibilização de material informativo às biblio-
tecas de cidades distantes, permitindo o acesso e intera-
ções pela internet.

Antes do insight do professor Borges, as pesso-
as com deficiência tinham uma grande dificuldade em
adquirir conhecimento: as publicações em Braille eram
escassas e ultrapassadas, as informações um pouco dis-
tantes da realidade e utilizar um computador era impos-
sível. Segundo Miranda (2002, p. 25), "a falta de mate-
rial ampliado ou em relevo, de livros transcritos para o
Braille, sonoros ou em suporte digital, a insuficiência e
precariedade de serviços especializados são enfatizados
como fatores que dificultam ou comprometem a escola-
rização". Hoje com acesso à internei todos estudam com
mais facilidade e autonomia tendo acesso às informações
em tempo real, conquistando sua cidadania e o direito de
igualdade.



No entanto, outros programas já foram desen-
volvidos com o intuito de facilitar a vida dos cegos em
relação à tecnologia. Dentre estes temos o software lei-
tor de tela, que permite ao usuário navegar por janelas,
menus e controles enquanto recebem informações, moni-
tor Braille, navegador Web textual e ampliadores de telas.
Mas tudo teve inicio pela dedicação de um professor que
percebeu que tinha condição de fazer algo pelo seu aluno,
o professor Antonio Borges idealizador do DOSVOX.

A presença de seu aluno, Marcelo Pimentel, estimula-o a
idealizar um programa sonoro, utilizando um sintetizador
de som, de baixo custo, que foi construído na própria
UFRJ: projeto do engenheiro Diogo Takano. Ficando a
cargo do professor Antonio Borges o desenvolvimento
das rotinas básicas de fala e Marcelo, no decorrer do cur-
so, criou o que hoje é o EDIVOX, editor de textos que é
utilizado pela comunidade DOSVOX. Além do dosvox, os
deficientes visuais têm a sua disposição alguns softwares
e programas, tais como:

• Jaws: permite acessar softwares, aplicativos e
recursos na internet, através tecnologia de voz
sintetizada em ambiente Windows. Disponível
em: http://www.laramara.org.br/jaws.htm;

Linha Braille: as linhas Braille são dispositi-
vos utilizados com leitores de telas, que ser-
vem para os usuários cegos e com baixa visão
poderem acessar de forma tátil à informação
contida no monitor. http://~tiflotecnia.
comi produto /lin_ter.htm;

Magic: é um ampliador de tela (de 2 a 16x) para
ambiente Windows e todos os aplicativos com-
patíveis. Também pode fazer a leitura da tela
através de voz sintetizada. Tem uma série de
utensílios que permite alterar cores e contraste,

•

•
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rastrear o cursor ou o mouse, localizar o foco
dentro do documento, e personalizar a área da
tela antes ou depois da ampliação. Disponível
em: http://www.laramara.org.br/jaws.htm;

• Braille Falado: os dados são registrados em
'Braille e eletronicamente guardados, permitin-
do escrever, revisar e editar, manter um cader-
no de endereços de acesso instantâneo, arma-
zenar até 800 páginas Braille, enviar textos para
impressora. Não é necessária a experiência em
computadores, no entanto, é imprescindível o
donúnio do Sistema Braille. Disponível em:
http://www.bengalabranca.com.br/PO/Pro-
dutos/lnformatica/001.htm;

• Virtual Vision: através de síntese de voz, o
sistema permite a comunicação com o usuá-
rio. http://www.micropower.com.br/dv/vvi-
sion/ index.asp /;

Virtual Magnifying Glass: é uma Lupa virtual
que amplia na tela do computador, conforme
a localização do cursor e o movimento do mou-
se. http://magnifier.sourceforge.net/;

•

• Open Book: acessa e edita materiais impressos
mediante um processo de escaneamento e
digitalização. O software faz a leitura de todos
os textos, fornecendo informações ao usuário
sobre imagens e legendas, estrutura de colu-
nas, cabeçalhos e outras informações de lqyout.
http://www.laramara.org.br/softwares.htm;

Software GRAPHIT: é um programa para pro-
dução de gráficos a partir de equações matemá-
ticas. Possui função de calculadora gráfica para
produção em Braille. Trabalha com equações
nos tipos: algébrica, trigonométrica, exponencial

/

•

88



e logaritmo. http://www.bengalabranca.com.
br/PO/Produtos/Informatica/001_A.htm;

•

Coneet: é um conjunto de aplicativos contendo
navegador de internet, gerenciador de e-mail e
um editor de textos. Disponível em: http:/ /
www.laramara.org.br/softwares.htm;

SLEP: o scanner Leitor Portátil (SLEp) é uma
solução para acesso das pessoas com deficiên-
cia visual a textos não impressos em Braille.
Este software captura uma imagem do texto
por meio da câmera do celular, reconhece a
imagem e, em alguns segundos, lê o texto para
o usuário por meio de voz sintetizada. O pro-
grama faz uso do OCR para converter a ima-
gem, obtida por meio da câmera do celular, em
texto. Por sua vez, o texto, é convertido em
áudio pelo TIS. Disponível em: http://www.
laramara.org. br/ softwares.htm;

Pentop: rotulador de objetos com voz. Seu sis-
tema possibilita rotular qualquer objeto (CDs,
embalagens de remédio ou de comida, roupa
etc.) mediante pequenas etiquetas numeradas,
às quais podem ser associadas descrições gra-
vadas com a própria voz do usuário, por meio
de uma "caneta" que possui um sensor posi-
cionado na ponta e um processador interno,
capaz de decodificar o material impresso e
reproduzir sons previamente gravados. O Pen-
top é capaz de reconhecer O número de cada
etiqueta simplesmente encostando-se a ela.
Isso permite que as pessoas com deficiência
visual que não conhecem o Braille (as pessoas
com cegueira comumente marcam seus obje-
tos pessoais com etiquetas em Braille) possam
também fazê-lo. Além disso, registra descri-

•
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ções mais detalhadas, pois a única limitação é
o tamanho do cartão de memória da "caneta"
(até 4 GB). Disponível em: http://www.lara-
mara.org.br/softwares.htm;

Cadeado com segredo acessiue]: o cadeado funciona
. não com um segredo numérico, mas com uma

combinação de até 16 movimentos seguidos
de um disco que pode se movimentar em 4
direções distintas: para cima, para baixo, para
a esquerda e para a direita. Com 4 movimen-
tos, existem 256 combinações distintas; com
16, são 4.294.967.296. Esse produto é voltado
para pessoas com deficiência visual, pois po-
dem facilmente movimentar o disco nas qua-
tro direções apenas segurando o cadeado com
uma mão e movimentando o disco com a ou-
tra, sem necessidade da visão. Disponível em:
http://www.laramara.org.br/softwares.htm;

Prisma: o Auire Prisma é o primeiro identifi-
cador de cores e dinheiro para pessoas com
deficiência visual com tecnologia totalmente
brasileira. Ele reconhece 50 variações de co-
res e todas as cédulas de real. Disponível em:
http://www.laramara.org.br/softwares.htm;

PingerReader: anel tecnológico que possibilita
aos cegos a leitura de livros sem recorrer ao
Braille. Ele funciona da seguinte forma: quem
o usa passa o dedo sob as linhas do texto, dei-
xando que o software do equipamento trans-
creva o conteúdo escrito em forma auditiva.
Sinais táteis indicam ao usuário se ele está pas-
sando o dedo da forma correta ou se o fim do
parágrafo chegou, por exemplo.

•

•
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Inclusão de uma aluna da graduação mediada pela
Tecnologia Assistiva em uma disciplina EaO

Vitória é o nome fictício de uma discente com bai-
xa visão que está cursando Licenciatura em Matemática
na Universidade Federal do Ceará (UFC), na modalidade
semipresencial. Com grande satisfação relataremos uma
vivência, haja vista ser raro encontrar discentes com de-
ficiência visual em cursos universitários nas áreas de Ci-
ências Exatas, em particular, cursando Álgebra Linear e
Geometria Analítica 11.

O ambiente virtual da UFC é o Sistema Online de
Aprendizagem SOLAR. Nele é possível ampliar o tamanho da
fonte das letras, todavia (ainda) não está preparado para fazer

descrição de figuras ou imagens (áudiodescrição) para ensi-
nar cônicas,' usando o mínimo de figuras (e/ou imagens).
Delimitando nossa vivência, apresentamos aqui apenas as
atividades realizadas para conceituar elipse:

• Elipse

Considerando, num plano a, dois pontos distintos,

FI e F2' e sendo 2a um número real maior que a distância
entre FI e F2' chamamos de elipse o conjunto dos pontos
do plano a tais que a soma das distâncias desses pontos
a FI e F2 seja sempre igual a 2a. Por exemplo, sendo P,
Q, R, S, FI e F2 pontos de um mesmo plano e F1Fz < 2a,
temos:

3. Cônica é o lugar geométrico dos pontos de um plano, cuja
razão entre as distâncias a um ponto fixo F e a uma reta fixa
"d" é igual a uma constante não negativa "e". O ponto fixo F
é chamado de foco, a reta fixa "d" de diretriz e a razão cons-
tante "e" de excentricidade da cônica.
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p Q

Figura 1 - A figura obtida é uma elipse

d Jj}> + d'2P - 2a
d~Q + d'2Q = 2a
d~R. + d~R. •••2a

s

dl\S + d,~ -2a ..,.---- 28 -1••.•••

Fonte: Acervo dos autores.

Observações:

1') A Terra descreve uma trajetória elíptica em
torno do sol, que é um dos focos dessa traje-
tória. A lua em torno da terra e os demais sa-
télites em relação a seus respectivos planetas
também apresentam esse comportamento.

2') O cometa de Halley segue uma órbita elíptica,
tendo o Sol como um dos focos.

3') As elipses são chamadas cônicas porque ficam
configuradas pelo corte feito em um cone cir-
cular reto por um plano oblíquo em relação à
sua base.

A Matemática é uma disciplina que em muitos ca-
sos apresenta conteúdos de difícil adaptação de material
concreto. Conforme Lira e Brandão (2013), quanto mais
próximo do contexto social da pessoa com deficiência
visual estiver o conteúdo, melhor se dá a aprendizagem
de conceitos. Assim sendo, o uso de material concreto,
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mesmo que de maneira informal, serve de base para a
abstração. O fundamental é que as pessoas cegas tenham
garantido o acesso à informação por meios que tenham
condições de explorar materiais concretos, não somente
através de explicações pela audição e sim pelo manuseio e
exploração de materiais adaptados, confeccionados com
intuito de facilitar a aprendizagem.

Buscar os recursos mais adequados para trabalhar

com alunos portadores de deficiência visual é tarefa

que exige do professor enxergar além da deficiên-

cia, lembrando que há peculiaridades no desenvol-

vimento de todas as crianças, tendo elas deficiência

ou não. [00'] O trabalho voltado para a criatividade

auxilia muito o processo ensino-aprendizagem de

Geometria. (Barbosa 2003, p. 19)

Como conhecimentos prévios, Vitória já sabe de-
finir conceitos de aplicações lineares bem como carac-
terizar núcleo e imagem. Também já sabe diagonalizar
operadores lineares. Com efeito, sua participação em fó-
runs e a resolução de atividades confirmam tal hipótese.
Não obstante, também foi realizada web conferências e
visitas presenciais ao polo onde estuda. Vitória, entretan-
to, não sabia responder a alguns dos questionamentos.
Começamos (docente e discente) a utilizar as tecnologias
assistivas em favor dessa estudante, de inicio nos comu-
nicando via chato Sugerimos que ela procurasse vídeos no
youtube, os quais abordassem o assunto e comparasse com
o conteúdo da aula fazendo questionamentos ..

Dentre as muitas atividades desenvolvidas, esco-
lhemos como amostra umas das resoluções da situação
problema utilizada pelo professor durante as aulas.

Em um terreno retangular de lados 16 m e 20 m,
um jardineiro foi contratado por um arquiteto para plan-
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tar um tipo de grama na região interna de uma figura ge-
ométrica. Para tanto, foi orientado a realizar os seguintes
procedimentos:

(1) Desenhou, com cal, uma linha no chãoparalela aos
lados de medida 20 m, de tal maneira que dividisse o
retângulo em dois retângulos côngruos.

(2) Desenhou uma linha no chão paralela aos lados de
medida 16 m, de tal maneira que agora tivessem qua-
tro retângulos côngruos.

(3) A partir da interseção das linhas de cal, e estando
sobre a maior das linhas, elefixou doisgrandes pregos,
um à direita e outro à esquerda da interseção. De tal
maneira que a interseção era oponto médio da distân-
tia entre ospregos.

(4) O proprietário deu um barbante compouco mais de
20 m, de tal modo que, ao amarrar as pontas do
barbante nospregos, sobrassem exatamente 20 m.

(5) Em seguida, com um Pincel colocado ao lado do bar-
bante, e deslizando-o, ojardineiro desenhou uma figu-
ra (muito parecido com uma tircunferêntia).

Pergunta: Como é o nome da figura formada e qual a
distância entre ospregos?

Esta questão foi apresentada para ser debatida
emum fórum. Em um primeiro momento, tanto Vitó-
ria quanto os demais discentes não entenderam bem o
enunciado.Alguns argumentaram que estava muito longo
eprecisavam de uma figura para resolver. Então solicita-
mos que tentassem desenhar a figura que eles estavam
entendendo (depois escaneassem e disponibilizassem
paraos demais). Fizemos um "acordo" para não man-
dar figuras antes do solicitado, para não influenciar os
demais.
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Vitória não sabia responder aos questionamentos.
Então, ao perguntamos se ela tinha estudado cônicas no
Ensino Médio, para nossa surpresa, ela disse que estudou
em uma escola pública e que o professor só ensinou a
trabalhar com polinômios. Números complexos e côni-
cos não tinha visto nada sobre esse assunto. Foi aqui que
observamos a dificuldade da discente.

Tecnologia Assistiva: possibilidades reais

Quantos falamos em tecnologia assistiva para de-
ficientes visuais, logo nos lembramos dos softwares edu-
cacionais e informacionais, esquecendo-se dos inúmeros
recursos que essas pessoas utilizam para desenvolver sua
autonomia e serem incluídos na sociedade. Além dos re-
cursos tecnológicos, as pessoas com cegueira necessitam
de equipamentos como a bengala, piso tátil, sinais sono-
ros, existindo inúmeros recursos voltados para a autono-
mia dessas pessoas.

Os recursos de tecnologia assistiva estão muito
próximos do nosso dia-a-dia. Ora eles nos cau-
sam impacto devido à tecnologia que apresentam,
ora passam quase despercebidos. Para exernplifi-
car, podemos chamar de tecnologia assistiva uma
bengala, utilizada por nossos avós para propor-
cionar conforto e segurança no momento de ca-
minhar, bem como um aparelho de amplificação
utilizado por uma pessoa com surdez moderada
ou mesmo veículo adaptado para uma pessoa
com deficiência. (Manzini 2005, p. 82)

A confecção de mapas, maquetes e outros produ-
tos cartográficos que possam ser lidos por pessoas cegas
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ou com baixa visão, são chamados de cartografia, que au-
xiliam os professores e são usados como recursos educa-
tivos e/ou facilitadores de mobilidade para as pessoas de-
ficientes visuais. Por isso, esses recursos são enquadrados
como tecnologia assistiva, por promover a independência
e mobilidade. 'Mapas, por exemplo, podem ser utilizados
desde o Ensino Fundamental com crianças nas séries ini-
ciais até situações mais complexas como referências ou
indicadores para nortear e facilitar a mobilidade.

Os recursos oferecidos pela tecnologia assistiva
para os deficientes visuais aparecem hoje em um número
incalculável de possibilidades, de recursos simples e de
baixo custo, que podem e devem ser disponibilizados nas
salas de aula inclusivas, conforme as necessidades especi-
ficas de cada aluno. São recursos simples que podem ser
confeccionados pelos professores como: suportes para
visualização de textos ou livros; auxilios para escrita das
crianças com baixa visão, cadernos adaptados com linhas
grossas para a escrita e leitura de caracteres ampliados,
fixação do papel ou caderno na mesa com fitas adesivas;
adaptação e engrossadores de lápis ou caneta confeccio-
nados com esponjas enroladas e amarradas, substituição
da mesa por pranchas de madeira ou acrilicas fixadas pró-
ximas às crianças de baixa visão.

No processo de escolarização, o Sistema Braille
de acesso à leitura e escrita é de grande importância. É
constituído por 63 combinações em alto relevo e utiliza
para sua escrita os recursos: reglete, máquina Braille e o
punção que serve como caneta para escrever.

No ensino da matemática a tecnologia assistiva fa-
vorece ao deficiente visual urna maior aproximação da
elaboração dos conteúdos, tendo ao seu dispor alguns
recursos necessário para compreensão dessa ciência. O
soroban é um exemplo disso: é um ábaco adaptado para
o deficiente visual trabalhar com operações matemáticas.
Já o multiplano, realiza atividades mais diversificadas na
matemática: o recurso consiste em urna placa perfurada
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de linhas e colunas perpendiculares, onde os furos são
equidistantes, os rebites são encaixados nos furos, os
quais possibilitam a realização de diversas atividades ma-
temáticas. A superfície dos pinos apresenta identificação
dos números, sinais e símbolos matemáticos também em
Braille (alto-relevo).

Para pessoas com baixa visão são considerados os
recursos que melhorem o desempenho em suas ativida-
des. Tais auxilios referem-se aos recursos ópticos, não
ópticos, eletrônicos; lupas manuais, telescópios, lupas de
mesas. A utilização adequada dessas tecnologias às neces-
sidades individuais das pessoas com deficiência trará uma
maior autonomia, assim como a análise de atividades, a
facilitação das atividades da vida diária e da vida prática, a
introdução da comunicação alternativa, dentre outras, são
estratégias possíveis para esse objetivo: torná-Ias pesso-
as autônomas, desprendidas, cidadãs, que usufruem dos
seus direitos, e participa ativamente da sociedade.

Considerações finais

Os desafios da sociedade atual são permeados por
novas exigências e possibilidades diversas como a produ-
ção de informação em tempo hábil. Com isso torna-se
imprescindível a utilização dos recursos da tecnologia as-
sistiva, oferecendo à pessoa com deficiência possibilida-
des de estabelecer interações com o mundo.

A tecnologia assistiva não é em si nem facilitadora,
nem dificultadora no processo de inclusão e acessibili-
dade. Considera-se aqui, que a sua utilização deve estar
contextualizada em processos de construção de histórias
individuais, e coerente com a necessidade pessoal de cada
indivíduo. Com a utilização adequada das tecnologias as
pessoas têm a possibilidade de realizar atividades que até
então eram inacessíveis a elas.
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A TlVIOAOES PROPOSTAS

Propor a utilização dos recursos tecnológicos para alunos

com deficiência visual, não se constitui apenas em depender

apenas dos instrumentos e recursos tecnológicos, deve-se

garantir as condições de aprendizagem dos conteúdos para

essesdiscentes.

As atividades propostas devem observar os conhecimentos

prévios dos docentes e discentes. Apresentaremos aqui algu-

mas sugestões de atividades que começam a ser utilizadas

no Ensino Fundamental, médio e em cursos de graduação.

o Educação Infantil e anos iniciais do Ensino fundamental

Na educação infantil as crianças necessitam de uma prática

pedagógica ligada ao lúdico e às brincadeiras. Nesta fase, as

crianças estão começando a aprender a ler e escrever e as

atividades com o LETRIX - O jogo das palavrinhas pode ser

muito utilizado, favorecendo a esses discentes uma apren-

dizagem prazerosa. Essejogo é utilizado na fase de alfabe-

tização. Para trabalhar com o jogo a pessoa digita uma ou

mais palavras, aperta enter e o computador fala as palavras.

Apertando-se DeI (ou f7), a palavra é apagada.

Outro recurso que pode ser utilizado é o Menino Curioso:

é um software que contém 11 jogos pares discentes desde

a Educação Infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental. É um

jogo acessível para crianças cegas como também para crian-

ças de baixa visão.

Trabalhar com a matemática para crianças entre 05 e 06

anos podemos utilizar o MiniMatecaVox: o jogo contem-

pla as atividades das operações fundamentais através da

Iudicidade.



o Ensino Fundamental (anos finais)

Muitas atividades podem ser elaboradas e desenvolvidas

para contemplar as disciplinas do Ensino Fundamental para

discentes com deficiência visual. As atividades podem ser

direcionadas para lima única disciplina ou trabalhar inter-

discipl inarmente.

a) O ensino da Língua Portuguesa - o docente poderá

propor aos estudantes vários tipos de atividades, desde

a digitação de redação, textos, receitas.

b) Os ensinos de Geografia, História e Ciências - o do-

cente poderá indicar pesquisas através de roteiros de

trabalho sobre os conteúdos ministrados em sala de

aula. Pesquisas interdisciplinares sobre a História, Ge-

ografia e Ciências podem ser incluídas nas aulas de

informática para essesdiscentes.

c) O ensino da Matemática - o docente poderá utilizar

os recursos para trabalhar com gráficos através da des-

crição dos softwares.
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Capítulo

CONTEXTO E PRÁTICA NO ENSINO DE
MATEMÁTICA PARA ALUNOS SURDOS

Flávia Roldan Viana
Marcília Chagas Barreto

Introdução

o contexto do ensino de Matemática para alunos
surdos deve ser apresentado como um momento de bus-
ca pela aprendizagem para ele, através das interlocuções
e a construção de significações nas situações criadas nos
diversos ambientes de convívio.

A aprendizagem do aluno surdo não se dá de
modo descontextualizado, de forma mecânica ou pela
cópia de atividades. Ao contrário, é pela interação dos
alunos com o conhecimento que a aprendizagem dos
conceitos ocorre.
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Dessa forma, o ensino de Matemática para esse
alunado precisa ocorrer também pelas interações e me-
diações e não desprovidos de significados. Há urgência
em repensarmos as práticas pedagógicas vigentes, (re)sig-



nificar conteúdos, e buscar metodologias que despertem
interesse, auxiliem na construção do conhecimento e que
estimulem os alunos surdos a estabelecer relações.

Em sala de aula o professor precisa envolver as
múltiplas relações e determinações entre Matemática, en-
sino e aprendizágem em um contexto sociocultural espe-
cífico, uma vez que esses alunos apresentam uma comu-
nicação diferenciada. Segundo Nunes e Moreno (2002),
embora a perda de audição não seja a causa da dificuldade
de aprendizagem matemática, ela pode ser um fator de
risco para aquisição desses conhecimentos. Dessa forma,
o avanço dos alunos surdos nos conteúdos matemáticos
se deve a qualidade do ensino que recebem, sendo neces-
sário explorar uma variedade de estratégias significativas
e contextualizadas com o cotidiano.

Logo, os recursos visuais e mnemônicos são fun-
damentais para o desenvolvimento do aluno surdo, que
aprendem melhor quando se usa esses recursos, para
apoiar a apresentação dos problemas matemáticos. Re-
cursos esses que precisam estar adequados às condições
de desenvolvimento dos alunos (Nunes et aI. 2011).

No contexto do ensino de estruturas aditivas para
alunos surdos, a resolução das operações aritméticas, adi-
ção e subtração, devem ser apresentadas ao aluno com
diferentes níveis de complexidade e que proporcionem
ao surdo desenvolver os diversos conceitos envolvidos
na situação apresentadas. Ou seja, oferecer a esses estu-
dantes um amplo repertório de situações para que eles
dominem bem as estruturas aditivas.

Dessa forma, a Teoria dos Campos Conceituais,
desenvolvida por Vergnaud (1990), fornece elementos te-
óricos ao ensino de Matemática, no caso específico de es-
truturas aditivas, que permite aos docentes compreender
como os estudantes aprendem conceitos matemáticos re-
ferentes às operações de adição, subtração, multiplicação
e divisão.
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Diante desse contexto, é preciso que ocorra, então,
a possibilidade de discutir e transformar a prática docente
criando uma cultura de análise reflexiva das práticas que
realiza.

Assim, o presente capítulo pretende propor e dis-
cutir práticas contextualizadas para o ensino de Matemá-
tica para alunos surdos, no intuito de contribuir para o
processo de ensino e aprendizagem desse alunado nas
práticas educativas desenvolvidas dentro da escola.

Por que estruturas aditivas?

Os problemas aditivos ,são apontados na literatura
como aqueles iniciais no processo de formação matemá-
tica, sem os quais o aluno surdo não poderá progredir
no domínio da Matemática. Além disso, os alunos surdos
não demonstram ter estratégias próprias para a resolução
dos problemas, simplesmente repetem uma sequência de
procedimentos ensinados pelo professor (Nunes 2004;
Sales 2008; Viana e Barreto 2014).

Sales (2008) em seu estudo sobre aprendizagens
na resolução de problemas aditivos com alunos surdos
alerta para as dificuldades desse alunado em desenvolver
o pensamento reversível por meio de problemas aditivos,

O desafio para os professores que ensinam Ma-
temática para alunos surdos é, então, o de desenvolver
meios para que esses alunos venham a estabelecer relação
entre os esquemas de ação e, portanto, construir um con-
ceito operatório de adição e subtração. Os professores
necessitam, também, procurar entender como esses estu-
dantes conseguem operar com os algoritmos da adição e
subtração diante de situações-problema.
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Os esquemas de ação a partir dos quais a criança
começa a compreender a adição e a subtração
são representações das ações de juntar e retirar,
respectivamente. Esses esquemas permitem à
criança resolver, de modo prático, questões so-
bre adição e subtração. (Nunes et aI. 2009, p. 46)

Tais operações não podem ser aprendidas isolada-
mente, pois o conhecimento está organizado, por parte
do sujeito, em campos conceituais, cujo dorrúnio ocorre
ao longo de um período de tempo, através de experiência,
maturidade e aprendizagem. Dessa forma, novos proble-
mas e novas propriedades devem ser estudados ao longo
de vários anos se quisermos que os estudantes progres-
sivamente os dominem. Sendo assim, não adianta, sim-
plesmente, tentar contornar as dificuldades conceituais,
pois essas só serão superadas na medida em que são en-
contradas e enfrentadas, o que não ocorre a um só tempo
(Vergnaud 1990).

A Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud
(1990) tem como princípio que o âmago do desenvolvi-
mento cognitivo é a conceitualização. É ela a pedra an-
gular da cognição. Sendo assim, deve-se dar toda atenção
aos aspectos conceituais dos esquemas e à análise con-
ceitual das situações para as quais o sujeito cognoscente
desenvolve seus esquemas, na escola ou fora dela.

Nunes e Moreno (2002), discutem que os concei-
tos mais simples de adição e subtração requerem a co-
ordenação entre os esquemas de ação e os sistemas de
sinais culturalmente desenvolvidos, ou seja, é necessário
coordenar com palavras e outros símbolos. Essa situação
coloca a criança surda em desvantagem, tendo em vista
que sua compreensão de sinais culturalmente desenvol-
vidos é diferenciada daqueles da maioria da sociedade
ouvinte.
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Para Kelly, Lang e Pagliaro (2003), os indivíduos
surdos deveriam receber a instrução e a prática com uma
multiplicidade de estratégias de representação dos pro-
blemas, tanto escrita como pictórica, bem como divididas
em etapas, facilitando a organização da estratégia de reso-
lução. Os autores também sugerem aumentar gradativa-
mente o grau de complexidade dos problemas, envolven-
do raciocínio comparativo (mais que, menos que).

As operações aritméticas - adição, subtração, mul-
tiplicação e divisão - têm, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, um papel central no processo de estrutura-
ção do raciocínio matemático, desde que não se enfatize
em seu trabalho apenas a observância de passos previa-
mente determinados - os algoritmos.

Dessa maneira, é crucial que, desde os primeiros
anos do Ensino Fundamental, os alunos realizem ativi-
dades que envolvam o "fazer matemático" em sala de
aula, para que se reconheçam como produtores de suas
respostas matemáticas, não como meros executores e re-
produtores de algo que alguém lhes disse que deveria ser
feito assim (D'Ambrósio 1989).

No contexto da surdez, essas interações não po-
dem ser diferentes, elas devem também existir. O aluno

surdo, como qualquer outra criança, pode apresentar di-
ficuldades para aprender Matemática. Se, por um lado, é
indispensável reconhecer que ele faz uso de outra língua
- a Língua de Sinais - respeitando, portando as suas es-
pecificidades, o ensino dessa disciplina para esse aluna-
do não deve ficar restrito a uma simples tradução dos
conceitos matemáticos para sinais. A ação do professor
deve voltar-se a um planejamento que possibilite ao alu-
no surdo operar mentalmente e fazer associação do seu
conhecimento prévio com os conteúdos escolares (Viana
e Barreto 2014).
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A Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud
discute que as situações-problema envolvendo o racio-
cínio aditivo, dentro do campo conceitual das estrutu-
ras aditivas, exploram, entre outros conceitos, a adição
e subtração, que compõem um único todo, que variam
em significados envolvidos, em propriedades e relações -
implícitas e explícitas na resolução de problemas - e em
meios de representação simbólica desses conceitos.

Esse campo envolve uma grande diversidade de
conceitos como de: número, numeral, antecessor, suces-
sor. Além de envolver ações como: juntar, seriar, ordenar,
reunir, somar, acrescentar, subtrair, separar, transformar,
comparar.

Desta forma, um conceito não se forma dentro de
um só tipo de situações, assim como uma situação não se
analisa com um só conceito, mas dentro do campo con-
ceitual, a partir do estabelecimento de relações as mais
diversificadas possíveis.

As situações relativas às Estruturas Aditivas foram
classificadas por Vergnaud (1990) em seis grandes cate-
gorias, por ele consideradas situações de base, e propôs
suas representações, utilizando para isso esquemas.

Nesses esquemas (diagramas), os quadrados repre-
sentam as quantidades ou medidas; os circulos represen-
tam as transformações ou relações; as setas horizontais
indicam transformações que ocorrem entre o estado ini-
cial e o estado final, no decorrer de certo tempo; as setas
verticais indicam as comparações e as chaves indiciam as
composições (Vergnaud 1990).

As três primeiras categorias, embora apresentem
diferentes níveis de complexidade, trabalham com um
único raciocínio aditivo.

Na primeira categoria denominada por Vergnaud
de Composição de quantidade, as situações relacionam o
todo com as partes, parte-todo (Figura 1).



Figura 1 - Diagrama para problemas
de Composição de Quantidade

Composição

Parte
+ >- Todo

Parte

Fonte: Magina et ai. 2008, p. 25.

Na segunda categoria temos a Transformação de
Quantidade onde as situações relacionam o estado inicial
com o estado final através de uma transformação. No
estado inicial tem-se uma quantidade que se transforma
(por acréscimo ou decréscimo) no decorrer de um perío-
do de tempo, chegando ao estado final com outra quan-
tidade (Figura 2). "Trata de situações em que a ideia tem-
poral está sempre envolvida" (Magina et a/. 2008, p. 26).

Figura 2 - Diagrama para problemas
de Transformação de Quantidade

Estado Final

Transformação
Açõo

Estado Inicial 1---- ••

~
ganho ou

perda

Fonte: (Magina et ai. 2008, p. 26).
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Na terceira categoria encontra-se a Comparação
de Quantidade, situações onde se comparam duas quan-
tidades, onde temos um referente, um referido e uma re-
lação entre eles (Figura 3).

As outras três categorias enunciadas por Vergnaud
guardam maior nível de complexidade. Elas envolvem
mais de um raciocínio aditivo numa mesma situação,
existindo a possibilidade de combinação das três catego-
rias, denominadas por Magina et ai. (2008) de problemas
mistos.

Na quarta categoria temos a Composição de Duas
Transformações, onde duas transformações são com-
postas, dando lugar à outra transformação (Figura 4). As
quantidades inicial, intermediária e final são ignoradas,
"conhecendo-se apenas as transformações as quais ocor-
rem ao longo de um período de tempo" (Barreto 2001,

p. 112).

Figura 3 - Diagrama para problemas
de Comparação de Quantidade

Referido
..t~

Relação

I Referente I
Fonte: (Magina et ai. 2008, p. 26).
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Na quinta categoria, a Composição de Relações, é
quando duas relações são compostas, dando lugar à outra
relação (Figura 5). "É a composição entre duas relações
concomitantes, nas quais os termos não são quantifica-
dos, apenas as relações o são" (Barreto 2001, p. 112).

Figura 4 - Diagrama para problemas
de Composição de Duas Transformações

o o
))

)

Fonte: (Barreto 2001, p. 112).

Figura 5 - Diagrama para problemas
de Composição de Relações

Fonte: (Barreto 2001, p. 112).

Na última categoria apresentada por Vergnaud,
que é a Transformação de Relações, ocorre quando uma
transformação opera sobre uma relação, dando lugar a
outra relação. Não se conhece as quantidades, mas sabe-
se das relações existentes que se alteram no decorrer de
um período (Figura 6).
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) o
Figura 6 - Diagrama para problemas

de Transformação de Relações

o o
Fonte: (Barreto 2001, p. 112).

Essas situações abordam conceitos inerentes à Es-
trutura Aditiva, como por exemplo: juntar, retirar, trans-
formar e comparar. Assim, os alunos precisam mais do

que saber resolver operações numéricas, necessitam ter
competência para resolver variados tipos de situações
com diferentes níveis de complexidade.

Nunes et al. (2009) afirmam que, é necessário ini-
cialmente realizar a coordenação entre os esquemas de
ação para atingir uma compreensão mais avançada, pas-

sando do conhecimento baseado em esquemas de ação
para um conceito operatório de adição e subtração. É ne-
cessário, também, o reconhecimento da relação inversa
que existe entre os esquemas de adição e subtração.

Dentro dessa perspectiva, nas práticas escolares,
não se pode separar aquilo que é comumente denomi-
nado de "problema de mais", ou "problema de menos".
A familiarização com resolução de diferentes problemas,

contendo variados níveis de complexidade, aos poucos,
desenvolve nos alunos, novos esquemas tornando-os
capazes de enfrentar situações cada vez mais complexas
(Moreira 2004).

Há, entretanto, que ponderar que o indivíduo surdo
constitui o desenvolvimento de seus aspectos cognitivos,

dentre os quais o conhecimento matemático, através de ex-
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periências majoritariamente visuais. Essas experiências de-
vem ser constituídas através das interações, interlocuções

e a construção de significações nas situações criadas no
ambiente social, familiar e escolar (Viana e Barreto 2014).

o ambiente matematizador:
utilizando as categorias de Vergnaud

Acerca do processo de ensino e aprendizagem da
pessoa surda a acentuada visualidade do surdo inclina es-
tas pessoas a formas de memória especificamente "visu-
ais". Sendo esta uma das principais fontes de estímulo à
própria necessidade de comunicação por meio da lingua
de sinais, língua viso-espacial, que faz a vez das palavras

(Sacks 1998).

Ray (2001), Nunes e Moreno (2002), Nunes et aI.
(2011), entre outros autores, ressaltam a importância do
ambiente escolar como propiciador da construção do co-
nhecimento por alunos surdos, e como gerador de pos-
sibilidades de intervenção adequada do professor junto a
esses estudantes.

Dada à peculiaridade da surdez, no processo de
ensino e aprendizagem, é importante que o aluno sur-
do tenha oportunidade de interagir com a utilização de

imagens visuais em seus aspectos lúdicos. A imagem, as
experiências visuais, tem papel fundamental nesse pro-
cesso, permitindo à criança surda compreender, intervir

. .
e reagtr no meio,

De acordo com Sales (2004, p. 10),

o elemento visual configura-se como um dos
principais facilitadores do desenvolvimento da
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aprendizagem dos surdos. As estratégias meto-
dológicas utilizadas na educação devem necessa-
riamente privilegiar os recursos visuais como um
meio facilitador do pensamento, da criatividade
e da linguagem viso-espacial. (Sales 2004, p. 10)

Mariotti (1995) esclarece a distinção entre visuali-

zação e pensamento visual. A visualização ocorre quan-
do o sujeito traz à mente imagens de coisas visíveis; e

pensamento visual, é o pensar sobre coisas abstratas, que
originalmente podem não ser espaciais, mas podem ser
representadas na mente de alguma forma espacial.

De acordo com Costa (2002, p. 263), o pensamen-
to visual-espacial é "o conjunto de processos cognitivos

para os quais as representações mentais para objetos es-
paciais ou visuais, relações e transformações podem ser
construídas, manipuladas e codificadas em termos ver-
bais ou mistas".

A autora distingue três modos diferentes de pen-
samento visual-espacial. O pensamento visual-espacial
resultante da percepção; o pensamento visual-espacial re-
sultante da manipulação de imagens e construção de re-
lações entre imagens; e o pensamento visual-espacial que
está ligado à transmissão e comunicação, representação,
isto é, à exteriorização do pensamento. O sujeito surdo
manifesta esse tipo de pensamento, pois suas operações
intelectuais se dão de forma visual-espacial.

Oliveira (2005) propõe que para que se dê o ensino
de Matemática para alunos surdos, é necessário um tripé
educacional: o uso de recursos visuais, o conhecimento
da língua de sinais e o conhecimento matemático. Arnol-

do Júnior e Ramos (2008) propõem que a resolução de
problemas envolva pequenos esquemas e ilustrações.
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De acordo com Vergnaud (1990) o conhecimento
conceitual deve emergir dentro de situações problema,
porém não se deve trabalhar isoladamente cada operação,
priorizando o cálculo escrito sem estabelecer relação en-
tre estas operações.

Problemas que envolvem as operações de adição e
subtração devem ser trabalhados durante todo o Ensino
Fundamental, pois a competência para resolver proble-
mas aditivos é desenvolvida num longo período de tem-

po. Conforme (Nunes e Bryant 1997, p. 23):

Mas não é suficiente saber apenas que somar au-

menta e subtrair diminui o número de elemen-

tos. As crianças devem também entender que

essas mudanças exercem efeitos inversos - uma

cancela a outra: de modo que 5 + 2 - 2 = 5.

Há diversas razões pelas quais a compreensão

dessa regra é importante, e uma delas diz res-

peito ao que é chamado de composição aditiva

do número

o aluno surdo é um sujeito que se caracteriza por
suas experiências visuais. Logo, a aprendizagem tem lugar
no contexto de situações visuais. Nessa perspectiva, a sala
de aula deve favorecer um ambiente rico visualmente, com
painéis (Figura 7, a seguir), contextualizado a aprendiza-
gem e o ensino deve levar o sujeito surdo a pensar sobre o
conhecimento adquirido (Viana e Barreto 2014).

As situações-problemas precisam ser contextuali-
zadas, de modo a criar no aluno motivação para pensar
sobre o problema; e ao professor, no papel de media-
dor, cabe instigar a construção do conhecimento com
perguntas contextualizadas que mantenham o interesse
ou que despertem a curiosidade, mas que provoquem e
desenvolvam o pensamento.
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Figura 7 - Transformação de Quantidade

Há 6 caixas de frutos em um caminhão. Os homens descarregam (retiram)
5 caixas de frutas em uma parada e carregam (colocam) 5 caixas de frutas
na próximo parada. Quantas caixas de frutas estõo no caminhõo?

Fonte: Nunes et aI. (2008, p. 215).

Assim, ao organizar a sala de aula de alunos sur-
dos com recursos matematicamente visuais (Figura 8),
para a solução de situações-problemas, estaremos mo-
tivando-os a procurar soluções, por meio de suas ações
e operações, para que descubram os conceitos funda-
mentais envolvidos em cada problema e a trocar ideias
com os outros.

Situações envolvendo o valor monetário são co-
muns no cotidiano do indivíduo. Os problemas dessa
natureza envolvem soma, subtração, e, embora, ocasio-
nalmente apareçam erros de cálculo, há grande predomi-
nância de acertos. Nas transações comerciais corriqueiras
como a compra de figurinhas ou bombons, crianças e
adolescentes resolvem inúmeros problemas de Matemá-
tica (Nunes, Carraher e Schliemann 2011). "No caso dos
surdos os diagramas ajudam na representação esquemáti-
ca que demonstram a situação sem ter de depender exclu-
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sivamente das palavras escritas" (Leite, Barba e Gomes
2008, p. 5). Fundamentado em suas pesquisas elaborou-
se outro painel a ser disposto na sala (Figura 9).

Figura 8: Painel valor monetário

Quanta. moeda. voü precisa para pagar o pirulito?

Fonte: (Viana 2013)

Figura 9 - Comparação de quantidades

João e Maria tem a ~sma quantidade de maçãs, çada um tem 15 maçis.
Maria ganhou 5 maçãs. Quantas maçãs Maria têm agora? Quem tem mais

maçãs agora?

Fonte: (Viana 2013)

Para relembrar informações matemáticas, indi-
víduos surdos usam códigos visuais. E dependendo de
como a informação é apresentada, se sequencialmente
(de forma temporal) ou espacialmente, o surdo terá me-
nos ou mais sucesso (Nunes 2004). A modalidade visual
certamente será fundamental para a melhoria desempe-

nho matemático de alunos surdos (Figura 10).
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Figura 10- Problemas de transformação desconhecida
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+3 ..J

Fonte: (Viana 2013).

Significar O indivíduo surdo a partir de suas ex-
periências visuais é compreendê-lo além de suas marcas
idiossincráticas, pois a questão visual envolve, para além
das questões cogllitivas e linguisticas, as sigllificações
sociais e culturais. Porém, essa caracterização da pessoa
surda enquanto sujeito visual não pode se restringir a sua
capacidade cognitiva e/ou linguistica de compreender e
interagir com o conhecimento.

Considerações finais

Imbuídos de um referencial teórico e prático
apoiado em Ray (2001), Nunes e Moreno (2002), Nunes
(2004,2008,2011), Viana e Barreto (2014), entre outros,
aliado às experiências pedagógicas, mais diretamente rela-
cionadas ao ensino de Matemática, e, naturalmente, anco-
rada em referenciais teóricos sobre as estruturas aditivas,
foi-se construindo elementos que possibilitam entender
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o contexto da sala de aula como ambiente matematizador
de espaço de aprendizagem para alunos surdos.

É preciso que o professor (re) conheça o aluno
surdo como sujeito visual, que perceba as possibilidades
de construção de conhecimento que a experiência visu-
al permite realizar e que incorpore a sua prática docente
o uso de recursos visuais e mnemônicos que devem ser
contextualizados ao ensino, favorecendo a organização
interna do pensamento e promovendo a externa (social)
nas interações construidas na sala de aula, permitindo
que esse aluno se perceba realmente como sujeito visual.

Deste modo, os contextos educacionais precisam
propiciar experiências escolares significativas que privile-
giem essa experiência visual e incorporem em sua prática
pedagógicas estratégias visuais, estimulando o desenvol-
vimento de capacidades cognitivas e sociais que podem
contribuir para que alunos surdos possam pensar ma-
tematicamente e vivenciar situações cotidianas da Ma-
temática que, em consonância com a posição de Nunes
(2004), Viana e Barrete (2014), julgamos ser um dos prin-
cipais contribuintes da aprendizagem significativa dessa
disciplina. Ao final deste capitulo, apresentamos uma ati-
vidade sobre o tema aqui desenvolvido.
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ATIVIDADES PROPOSTAS

1. Assista a uma aula de matemática ((Números e Opera-

ções) para surdos em uma turma dos anos do ensino

fundamental (3°, 4° ou 5° ano) e procure observar se

nesta aula as especificidades linguísticas e de aprendi-

zagem do estudante surdo são consideradas. Observe,

dentre outras coisas, se: a) O (A) professor (a) dá a aula

em Libras? b) Como ocorre a interação docente e estu-

dante surdo e entre estudante surdo e ouvinte? c) O (A)

professor (a) explora as seis categorias de situações re-

lativas às Estruturas Aditivas? d) As situações-problema

relativas às Estruturas Aditivas apresentadas são aces-

sadas através da Libras ou através do português? e) O

estudante surdo é convidado a interpretar em Libras

sua compreensão da situação-problema? f) O surdo é
convidado a resolver a situação-problema ou apenas

copia a resposta? g) O que o (a) professor (a) acha do

numeramento (em relação a Números e Operações)

do surdo? h) As situações-problema possuem imagens

associadas a questão?

2. Acesse a Plataforma OBAMA (Objetos de Aprendiza-

gem para Matemática - obama.imd.ufrn.br) selecione

faça uma busca avançada nos Objetos de Aprendiza-

gem selecionando o nível de ensino (Anos Iniciais -

Ensino Fundamental) - selecionando o tema curricular

(Números e Operações/Álgebra e Funções) - selecio-

nando o tipo (Todos) - selecionando o descritor (Anos

Iniciais - D17 - Calcular o resultado de uma adição

ou subtração de números naturais). Cerca de 84 Ob-

jetos de Aprendizagem irão aparecer. Selecione um.

Interaja com esse objeto e identifique quais categorias

das situações relativas às Estruturas Aditivas aparecem.

Monte um plano de aula inclusivo e compartilhe na

plataforma. Interaja com a plataforma para conhece-Ia
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melhor e monte outros planos pensando no estudante

surdo.

3. Elabore situações-problema relativas às Estruturas

Aditivas de forma que cada situação-problema esteja

de acordo com uma categoria do campo aditivo pen-

sando no estudante surdo (ou seja associando cada

questão a uma imagem): a) Composição de quantida-

de (parte-todo): b) Transformação de Quantidade (do

estado inicial): c) Comparação de Quantidade (relação

entre referente e referido): d) Composição de Duas

Transformações (transformações as quais ocorrem ao

longo de um período de tempo): e) Composição de

Relações (os termos não são quantificados, apenas as

relações o são): e f) Transformação de Relações (uma

transformação opera sobre uma relação).
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Margarida Maria Pimentel de Souza

Capítulo

O EDUCANDO SURDO: UMA DISCUSSÃO
PARA ALÉM DA LÍNGUA(GEM)

Quem é esse, em minha sala que, embora brasileiro, age e se
exprime diferentemente da maioria das pessoas? Será que mefiz en-
tender? O que dera) pensa? O que dera) quer dizer com suas mãos
e corpo? O que querem dizer esses sons que se esforçapara emitir?
Por outro lado: O que quer dizer essa boca em constante movi-
mento? O que dera) quer dizer apontando para essas letras, para
esses desenhos,para esses objetos? O que são essaspalavras? O que
e como devo responder? Estas e outras indagações devem sur-
gir na cabeça de pessoas que se encontram diariamente,
mas que podem permanecer estranhos, um ao outro, por
meses ou anos a fio: professores ouvintes e educandos
surdos. Tais questões encontram seu leito no universo
da linguagem, visto que, como um ser social, o ser hu-
mano se constitui e se desenvolve na e pela lingua(gem),
que tem, como via fundamental de desenvolvimento, as
interações. A ausência destas ocasiona obstáculos muitas
vezes intransponíveis e lacunas consideráveis, se o isola-
mento permanece. Exemplo disso, podemos conferir no
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relato de Laborit (1994, p. 32) que apresenta em sua obra,
os constantes desafios de ser surdo(a):

Pensava que as pessoas adultas eram imor-
tais. [...] Mas não eu. Não me via tornando-me
grande. Acreditava-me limitada ao presente. E,
sobretudo, acreditava-me única, sem igual no
mundo. Emmanuelle é surda, ninguém mais é
como ela [...] Tinha medo. Sei agora por quê:
nunca tinha visto adultos surdos.

De acordo com Piaget (apudLa Taille 1992, p. 11)
"a inteligência humana somente se desenvolve no indiví-
duo em função de interações sociais que são, em geral,
demasiadamente negligenciadas". Essa afirmativa é mais
sentida pelas pessoas que sofrem o desrespeito à sua ma-
neira peculiar de interagir - os surdos, principalmente
porque sua língua ainda é desconsiderada pela maioria
(ouvinte) e são rotulados de deficientes, "surdos-rnu-
dos",' "mudinhos" etc.

Nesse sentido, o presente texto passeia pela lite-
ratura específica, trazendo reflexões desde as represen-

tações construídas em torno do surdo e da surdez e suas
consequências, passando por aspectos culturais e, em es-
pecial, sobre o ponto central de tal cultura: a língua de
sinars,

1. Esse termo, assim como "mudinho", se configura como
equívoco (expressões grosseiras), pois as Linguas de Sinais se
constituem como línguas legítimas. Considerando ainda que
a "fala é considerada como a língua posta em uso" (Saussure
1971), as pessoas surdas, portanto, são "falantes" da referida
língua.
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PessoaSurda ou deficiente auditivo?: as diferentes con-
cepções e a busca da cidadania devida

Na Antiguidade, o SUjeito surdo era conhecido
como "surdo-mudo ': considerado como um ser incapaz de
adquirir conhecimentos ou herdar propriedades, casar,
trabalhar etc. Acreditava-se que tal "surdo-mudez" era
algo a ser curado através da fé religiosa.

Nesse sentido, a surdez foi considerada, durante
muito tempo, como mal decorrente de pecados hedion-
dos ou obra do demônio. Essa visão sentenciava as pes-
soas que apresentassem alguma característica antissocial, a
viverem segregadas em asilos ou leprosários (hospícios)
construídos com irônica suntuosidade ainda na Idade
Média. Tal atitude era prática rotineira do poder público
e de familiares que buscavam se isentar da dispendiosa
responsabilidade de educar essas pessoas. A esse respeito
Pessoti (1984, P: 24) ressalta:

Foi assim que grandes hospitais, como o de Bi-

cêtre e a Salpêtriêre em Paris, Bethlehem na In-

glaterra e muitos outros no resto da Europa se

abriram para acolher piedosa e cinicamente, em

total promiscuidade, prostitutas, idiotas, loucos,

"libertinos", delinquentes, mutilados e "posses-

sos" que só na Salpêtriêre perfaziam, em 1778,

um total de 8.000 pessoas.

Decorre que, nesse contexto, os surdos, confun-
didos como loucos e idiotas, eram também mantidos em
total isolamento.

Mais adiante, seguindo esse caminho, a medicina
adentra intensamente na área pedagógica e, a educação
dos surdos - considerados deficientes da audição ou de-
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ficientes da comunicação - passou, ainda mais, a se de-
senvolver no sentido de correção do "defeito", ou seja,
o tempo do professor com o "a-luno" era despendido
com treinamentos intensos da fala e uso de recursos para
aproveitamento dos resquícios auditivos. Nesses procedi-
mentos, se priorizava o emprego de aparelhos auditivos e
materiais concretos (objetos ou figuras usados para o en-
sino das palavras que lhes eram apresentadas). Estes eram
os procedimentos mais brandos - usados ainda hoje em
diversos lugares -, pois em tempos idos, essas pessoas
serviram de cobaias em experiências ditas científicas em
consequência de pensamentos como o do Abade Sicard
(apudLane 1992, p. 77) que escreveu:

Estas crianças não são entidades na sociedade,

são máquinas vivas e estátuas ... Não possuem

sequer instintos animais ... As suas mentes são

vazias ... Para elas o mundo moral não existe. Os

vícios e as virtudes são irreais.

Na mesma perspectiva de Sicard,]ean-Marc Itard,
fundador da otologia e autor do primeiro livro sobre as
doenças do ouvido e deficiências da audição, encontrou
nas crianças surdas seu rico laboratório, executando ex-
travagantes procedimentos médicos. Em alguns estudan-
tes aplicou eletricidade nos ouvidos, baseando-se no ex-
perimento de um cirurgião italiano que descobriu que ao
tocar a perna de uma rã com um metal com carga elétrica,
a mesma contraia tal membro. Itard deduziu que havia
alguma relação entre a paralisia do ouvido e a paralisia
de membros. Depois introduziu sanguessugas nos pesco-
ços de outras crianças surdas, acreditando que a sangria
local produziria algum resultado. A outros seis aprendi-
zes, furou-lhes os tímpanos, pensando que o ouvido po-
deria estar bloqueado e não paralisado. Percebendo que
tal procedimento parecia doloroso e infrutífero desistiu,
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principalmente depois que uma das crianças veio a falecer
na sequência do tratamento. Itard submeteu ainda 120 es-
tudantes - quase todo o corpo discente de uma escola - à
experiência de introduzir-lhes uma sonda da garganta ao
ouvido na intenção de "extrair o excremento linfático".
Esse, também com resultados nulos, fez com que o re-
ferido médico passasse a administrar, por duas semanas,
uma infusão secreta nos ouvidos de outros discentes; em
outro grupo experimentou o uso de laxativos diariamen-
te, como também a outros tentou cobrir-lhes o ouvido
com uma ligadura embebida com um componente quí-
mico borbulhante. Nesta, após poucos dias, as crianças
sentiam dores insuportáveis e seus ouvidos, já sem pele,
expeliam pus (Lane 1992).

Embora com tantas experiências infrutíferas, para
ele, frustrantes e dolorosas para as crianças, ltard insistiu
por mais tempo. O ciclo continuou com a aplicação de
soda cáustica na pele por detrás do ouvido. Com outros,
batia com um martelo na área imediatamente atrás do
ouvido, na intenção de fraturar-lhes o crânio para passa-
gem do som. Aplicou em outro grupo um botão metálico
atrás dos ouvidos, dos quais, após dias, saía pus de uma
ferida em crosta. Suas tentativas de cura continuaram
com a introdução de um fio no pescoço de um educando
com a ajuda de uma agulha, provocando também uma
ferida supurante. Somente após tantos e tantos procedi-
mentos absurdos e fracassados, Itard (apudLane 1992, p.
192), enfim, concluiu: "A medicina de nada vale naquilo
que já está morto e, por aquilo que me foi dado a obser-
var, não há vida no ouvido de um surdo-mudo. Quanto a
isso, não há nada que a ciência possa fazer"."

2. Na atualidade, seguindo a perspectiva de cura da surdez, en-
contra-se um procedimento cirúrgico extremamente polêmi-
co, o implante coclear, Mais detalhes a respeito do referido
procedimento, ver Lane (1992), dentre outros.
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Os registros históricos nos mostram, portanto,

uma influência direta da medicina na área da educação de
surdos (Lane 1992; Sacks 1998; Leitão 2003), o que ge-
rou, além de traumas nos sujeitos, diversas controvérsias
metodológicas de escolarização e sobre a língua(gem) e a
cultura desse grupo de pessoas, sob o olhar das represen-
tações da cultura dominante. Sobre esse ponto, Favorito

(2006, p. 52) ressalta que ''A representação tal como um
sistema linguistico e cultural é uma forma de atribuição
de sentido, de produção de significados". Assim, é que as
relações de poder se configuram como as responsáveis
por "nomear" e atribuir rótulos e estigmas a indivíduos
pertencentes a comunidades minoritárias.

Cabe a nós, refletirmos sobre as várias formas de
interação e o quadro de organização global das socieda-
des, nas quais, com a velocidade da tecnologia, a cada dia,
territórios longínquos são aproximados num simples cli-

caro Com isso, a busca de aprender um novo idioma (oral)
nos diversos cursos, aumenta cada vez mais. Sendo assim,
aos estudantes de cursos de licenciatura desponta uma re-
flexão: diante da maior probabzlidade de encontrar um educando
surdo em sala de aula, e da menor probabilidade de ter um estran-
geiro alemão, espanhol, americano etc.,por que não buscar interagir
diretamente (sem auxílio de intérprete) com esse cidadão brasilei-
ro, mas de língua tão específica?Por que não investir também no
aprendizado da língua dos surdos, entender sua especificidade cul-
tural e seu universo? É nesse sentido que os estudos sobre
a Educação Bilíngue colaboram para o reconhecimento
dessa minoria linguistica, sobre os quais Quadros (1997,
p. 27) salienta que a preocupação atual dos pesquisadores
da área é a de "respeitar a autonomia das línguas de sinais
e estruturar um plano educacional que não afete a expe-
riência psicossocial e linguistica da criança surda". Essas
ideias são reforçadas pela declaração da Unesco (1954,
apud Sk1iar et ai. 1995) quando diz que:
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[...] é um axioma afirmar que a língua materna
- língua natural - constitui a forma ideal para
ensinar a uma criança [...] Obrigar um grupo a
utilizar uma língua diferente da sua, mais do que
assegurar a unidade nacional, contribui para que
esse grupo, vítima de uma proibição, segregue-
se cada vez mais da vida nacional.

Assim, com essa passagem pelas reflexões supra é
que os tópicos seguintes trazem uma visão geral da cultu-
ra surda brasileira e das línguas de sinais (doravante LS),
especialmente da Língua Brasileira de Sinais - Libras.

A Cultura e Identidade Surdas: um rompimento
com as concepções /Inaturalizadas"

o primeiro linguista a falar a respeito de caracte-
rísticas sociais e culturais dos surdos foi William Stokoe
na obra ';4 Dictionary of American 5ign Language on Lin-
guistic Principies", em 1965. Carol Padden, linguista surda
e discípula de Stokoe, a fim de conceituar a comunidade
e cultura surdas, estabeleceu a distinção entre cultura e
comunidade em termos gerais, escrevendo que "uma cul-
tura é um conjunto de comportamentos aprendidos de
um grupo de pessoas que possuem sua própria lingua,
valores, regras de comportamento e tradições". Enquan-
to que "uma comunidade é um sistema social geral, no
qual pessoas vivem juntas, compartilham metas comuns e
partilham certas responsabilidades umas com as outras"
(padden 1989, p. 5). Feito isso, a autora define que "uma
Comunidade Surda é um grupo de pessoas que mora em
uma localização particular, compartilha as metas comuns
de seus membros e, de vários modos, trabalha para al-
cançar estas metas". A Cultura Surda, entretanto, "é mais
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fechada do que a Comunidade Surda" (Idem), pois seus
membros comportam-se como as pessoas surdas, com-
partilham crenças à luz de sua forma peculiar de apreen-
der o mundo que os cerca. A partir do conceito de Pad-
den, podemos inferir, portanto, que numa Comunidade
Surda, ouvintes e surdos convivem e partilham ideias sem
serem "culturalmente surdos".

Nessa perspectiva, ser culturalmente surdo é per-
ceber-se como "Sujeito" em suas experiências visuais.
Assim, diferentemente dos padrões clínicos que conside-
ram os surdos pelo prisma da falta de algo - audição e/
ou comunicação - Lane (1992, p. 35) define que: "ser-se
surdo não é ser-se incapaz, muito pelo contrário, ser-se
surdo no comportamento, valores, conhecimentos e ser-
se fluente na ASL é considerado, [...] um privilégio na
cultura dos surdos"."

Quando se fala, portanto, em "Comunidade Sur-
da" a referência é feita àqueles que participam de movi-
mentos que são os responsáveis diretos pela "gestação da
política da identidade surda" (perlin 2001, p. 69), os quais
denunciam processos sociais e educativos centrados na
fala e na audição, nomeando suas "manifestações cultu-
rais", como: Estudos Surdos, Movimentos Surdos, Teatro Surdo,
Literatura Surda, Folclore Surdo, Humor Surdo, Orgulho Surdo
e assim por diante.

A propósito de ilustrar, os surdos brasileiros,
embora imersos no território da cultura geral brasileira,
apresentam características, costumes e artefatos singula-
res. Alguns são adaptações ou versões da cultura ouvin-
te para a surda. Tais artefatos são: a campainha luminosa,
substituindo o sinal sonoro de residências com surdos

ou sirenes de escolas; o brinde, em que se tocam as mãos,

3. Referência à Língua de Sinais Americana - ASL. As afirma-
ções do autor se aplicam a valores de surdos no mundo intei-
ro.
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ao invés do "tim-tim" do toque de taças; os aplausos com
as mãos acenando no alto das cabeças;jogos e brincadeiras
como o "telefone sem fio", em que os participantes em fila
indiana vão passando uma mensagem em língua de si-
nais; o Pai-Nosso, em que os sujeitos tocam os pés um do
outro, a fim de manterem as mãos livres e partilharem da
oração cristã universal através da língua de sinais. Tudo,
como se percebe, prioriza o caráter visual. Já na Literatura
Surda, como todo povo que busca legitimar sua cultura, o

surdo é o personagem central. No Brasil, há a publicação
de adaptações da literatura infantil tradicional, como A
Cinderela Surda (Rosa e Karnopp 2003) ou a história de
Adão e Eva Surdos (Rosa e Karnopp 2005), entre outras
produções.

O intérprete e tradutor - também elencado como
componente dessa cultura - é aquele que possibilitará o

contato da pessoa surda com o meio oral-auditivo desde
simples situações às mais complexas, como telefonemas,
cerimoniais religiosos e sociais, palestras, debates, casos
trabalhistas, judiciais etc. A respeito desse profissional,
Quadros (2002, p. 29) esclarece que o intérprete precisa
"ter domínio dos processos, dos modelos, das estratégias

e técnicas de tradução e interpretação [...] também deve
ter formação específica nas áreas de sua atuação".

Cabe ainda ressaltar um aspecto em propagação
no Brasil e no mundo, o qual se refere à escrita da língua
de sinais - o Sign Writing. Este sistema, criado por uma
coreógrafa americana, Valerie Sutton, tem a finalidade
de favorecer o acesso direto à LS através de sua escrita
sem transitar pela escrita da língua oral, evitando, assim,
o sentimento de incapacidade gerado nos surdos que não
conseguem escrever na língua do outro (Stumpf 2003). A
título de ilustração, segue abaixo alguns exemplos:
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Brasil bonito surdo feliz imp.ortante

Um fator central da/na cultura surda é a Ungua de
Sinais que. diferentemente das linguas orais, é articulada
no espaço tridimensional e seus componentes (parâme-
tros) ocorrem simultaneamente. É sobre esta, que o se-
guinte tópico vem abordar.

A Língua de Sinais: um idioma partilhado
através dos olhos, das mãos e da face

As primeiras referências quanto à maneira de se

expressar dos surdos, remonta, aproximadamente, do
ano 368 a.c., quando o filósofo grego Sócrates comenta
no Crátilo de PIatão: "Se não tivéssemos voz nem lingua e
ainda assim quiséssemos expressar coisas uns aos outros,
não deveríamos, como aqueles que ora são mudos, esfor-
çar-nos para transmitir o que desejássemos dizer com as

mãos, a cabeça e outras partes do corpo?" (Sacks 1998;
Felipe e Monteiro 2004).

Outro fato que trata desse modo peculiar de inte-
ração é abordado por Felipe e Monteiro (2004) que men-
cionam a comunicação em sinais realizada pelos monges
beneditinos, em 530 d.C., na intenção de manterem o

voto de silêncio.

Os fatos citados comprovam que era notória a ma-
neira diferente do surdo "se comunicar" desde os tempos
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antes de Cristo; no entanto, a aquisição do status linguis-
tico de tais línguas se iniciou apenas em meados do sé-

culo XX, quando William Stokoe, ao longo da década de
1960, publicou a primeira descrição estrutural da Língua
Americana de Sinais - ASL. Este autor, fazendo analogia

com as línguas orais, propôs uma análise em unidades
mínimas (queremaa/quiremas)," além de comprovar sua
formação morfossintática. Dessa forma, provou que a LS
tem léxico e sintaxe, satisfazendo todos os critérios lin-
guisticos de uma língua genuína.

Apesar da comprovação do seu status linguistico
e das pesquisas no campo da linguistica, existem ainda

alguns mitos a respeito da LS que povoam as mentes hu-
manas, como por exemplo, a forma de concebê-ia apenas
como linguagem, código ou conglomerado de gestos são
um deles. Há, inclusive, quem confunda a língua de sinais

com o sistema Braille, código de leitura e escrita em alto
relevo utilizado pelas pessoas cegas. Outro mito é que
a LS representa uma maneira de expressar a língua oral
através das mãos - "português sinalizado", no caso do
Brasil. Dentre os que dizem acreditar na LS como uma
língua, há pessoas que pensam ser um modo de exprimir
somente ideias concretas, sem a capacidade de exprimir
as abstratas. Nesse contexto, não somente Stokoe (1960),
mas pesquisadores como Ferreira- Brito (1998), Quadros
e Karnopp (2004) e ascimento (2006), entre outros, re-
futam tais ideias e comprovam a autonomia e legitimida-

de dessas línguas através de variados estudos, reforçando
o padrão visuoespacial da língua, da cultura e do modo
ser surdo, conforme exprime Nascimento (2006, p. 270):
"Conhecer o mundo pela visão significa, ainda, desenvolver

um código [Iinguístico] visual com o qual os surdos asso-
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o Poder Público promoverá a eliminação de
barreiras na comunicação e estabelecerá meca-
nismos e alternativas técnicas que tornem aces-
síveis os sistemas de comunicação e sinalização
às pessoas portadoras de deficiência sensorial e
com dificuldade de comunicação, para garantir-
lhes o direito de acesso à informação, à comuni-
cação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à
cultura, ao esporte e ao lazer.

ciam significado e significante a partir das informações visuais
que extraem do meio". [Grifas meus]

Em se tratando do reconhecimento da LS no Bra-
sil como meio de interação de seus usuários e/ou nati-

vos, no ano de 2000, a Lei da Acessibilidade n" 10.098
surgiu na busca de garantir, em seu Artigo 17, o acesso

aos surdos nos diversos espaços e informações que todo
cidadão tem direito. Assim, reza que:

Após vários estudos? e reivindicações da comu-
nidade surda, a Libras foi oficializada em nível federal
a partir da Lei n° 10.436 de 24 de abril de 2002 e regu-
lamentada com o Decreto n" 5.626 em 22 de dezem-
bro de 2005. Esse Decreto traz implicações, dentre as
quais se encontra a obrigatoriedade da inclusão da dis-
ciplina Libras no currículo dos cursos de formação de
professores em níveis médio e superior de instituições
públicas e/ ou particulares e nos cursos de fonoaudiolo-
gia. Oficialmente, portanto, não somente como modo
de interação, mas como uma língua legítima a "Língua
Brasileira de Sinais" ficou reconhecida como a "forma
de comunicação e expressão, em que o sistema linguísti-
co de natureza visual-matara, com estrutura gramatical

5. Sobre esses estudos ver em Souza (2008,p. 70).

136



própria, constitui um sistema linguistico de transmissão
de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas
surdas do Brasil" (Lei nO 10.436/2002)

Quanto à sua estrutura, de acordo com Quadros
e Karnopp (2004), as LS contêm os mesmos princípios
linguísticos que as línguas orais, pois têm léxico (pala-
vras) e uma gramática. Baseadas nos estudos de Stokoe
(1960), as autoras afirmam, ainda, que a diferença refe-
re-se à estrutura simultânea de organização dos elementos
das línguas de sinais. Entretanto, o esquema linguistico

estrutural da LS, proposto por Stokoe compreende três
parâmetros - configuração de mãos (CM), locação (L) e movi-
mento (M) - que, se isolados, são desprovidos de signifi-
cado. Estudos posteriores como os de Battison (1974) e
Ferreira- Brito (1998) incluíram outros aspectos impres-
cindíveis que são a orientação de mão (Or) e as expressões não
manuais (ENM).

As Configurações de Mãos (CM) são as variadas for-
mas em que uma ou as duas mãos se apresentam no mo-
mento da sinalização. Ferreira-Brito (1998), baseada nas
comunidades surdas de grandes centros urbanos, classi-
ficou 46 CMs usadas na Libras que são semelhantes ao
sistema da ASL.6 Esse parâmetro é fundamental, pois
as mãos são os articuladores primários das LS e, na ar-
ticulação do sinal, conforme muda a CM, a mensagem
ou palavra também mudará ou, ainda, ficar desprovida
de sentido. A seguir, o quadro com exemplos de CM da
lista da LSB Vídeo, além do alfabeto manual utilizado

no Brasil:

6. Outros estudos catalogaram mais variações, conforme se con-
fere na Figura 1.
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L.SB vídeo -- 61 CM
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o Ponto deArticulação (PA) ou Locação (L) refere-se
ao espaço adiante do corpo ou "ponto" no próprio cor-
po, onde o Sinal é articulado. Friedman (1977, apud Qua-
dros e Karnopp, idem, p. 57) define o PA como a "área do
corpo, ou no espaço de articulação definido pelo corpo,
em que ou perto do qual o sinal é articulado". As autoras
salientam que na Libras o espaço de enunciação é a área
que contém todos os pontos dentro do raio de alcance
das mãos, na qual os sinais são articulados. A ilustração
seguinte", baseada em Quadros e Karnopp (2004) apre-
senta a delimitação do espaço de enunciação, destacando
os três parâmetros básicos:

Fortaleza [Ex. 1]

Os pontos de articulação (ou locações) são reali-
zados em tal espaço, dos quais há pontos que tocam no
corpo, ou são bem próximos; outros são efetuados no
espaço neutro, não tocam o corpo.

Amigo -- Tórax [Ex. 2] Sóbado -- Boca [Ex. 3]
7. As ilustrações e exemplos aqui apresentados foram extraídos

de Souza (2008) e estudos cotidianos.
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Festa -- espaço neutro [Ex. 4]

Um parâmetro bem complexo são os Movimentos
(M), pois, pode envolver uma gama de formas e direções,
desde movimentos internos de mão, movimentos de pul-
so, movimentos direcionais no espaço e até um conjun-
to de movimentos no mesmo sinal. Nessa perspectiva,
o objeto e o espaço propiciam a formação do movimento
de um sinal, no qual a(s) mão(s) do enunciador repre-
senta(m) o objeto, enquanto o espaço (de enunciação),
onde o movimento se realiza, é a área em torno do enun-
ciador. Na execução dos sinais, observa-se que a grande
maioria possui esse parâmetro. Entretanto, sinais como
SENTAR, AJOELHAR, EM PÉ, SILENCIAR dentre
outros, são estáticos. Os exemplos a seguir demonstram
essa diferença.

SENTAR-- Sem Movimento [Ex. 5] CADEIRA-- Com Movimento [Ex. 6]
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· As Expressões ão-Manuais (E 11) compreendidas
pelas expressões corporais e/ou faciais são elementos
muito importantes, pois conforme suas variações, dão
significados diferentes, frente à articulação de determi-
nadas expressões "manuais". Sua execução na produção
do sinal tem função sintática, marcando orações excla-
mativas, interrogativas, negativas, relativas, topicalizações
e sinais específicos. Podem também ocorrer, simultanea-
mente, expressão corporal e facial, como no caso das ora-
ções interrogativas e negativas. Conforme Felipe e Mon-
teiro (2004) as ENM apresentam-se da seguinte forma:

Na frase afirmativa a expressão facial se man-
tém neutra.

ESTUDAR IMPORTANTE. (~tudar é importante.) [Ex. 7]

Na frase interrogativa as sobrancelbas ficam
franzidas e há um ligeiro movimento da cabe-
ça que se inclina para frente.r-----------~------~

ESTUDAR IMPORTANTE? (Estudar é importante?l [Ex. 8]
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ESTUDAR IMPORTANTE! (Estudar é importante!) [Ex. 9]

Na frase exc/amativa levantam-se as sobrancelhas
com um ligeiro movimento da cabeça para cima e para
baixo. Pode-se ainda intensificar a expressão, fechando a
boca com movimento para baixo.

As frases negativas apresentam-se de três formas:
com acréscimo do sinal NÃO (a); com um aceno de ca-
beça simultâneo à ação negativa (b), ou com a incorpora-
ção de um movimento contrário à ação negada (c).

a) [EU] TRABALHAR NÃO (Não trabalhei.*) [Ex. 10]

* A indicação do sujeito é estabelecida por apontação explíci-
ta (quando o referente encontra-se presente) ou no espaço
(quando ausente) (confira Quadros e Karnopp 2004). Em al-
guns casos, o contexto revela o sujeito (EU) sem necessidade
de apontação.
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b) NÃO-PODER(Nõo pode) [Ex. 11]

c) [EU] NÃO-GOSTAR (Não gosto) [Ex. 12]

Pode-se notar com os exemplos anteriores, que
as expressões não-manuais, além do aspecto emocional,
comum também na interação entre pessoas ouvintes, na
língua de sinais, apresentam funções gramaticais. Outros
exemplos da gramaticalidade das ENM são relativos aos
graus de intensidade e tamanho, qualificando substanti-
vos e adjetivos, conforme as ilustrações a seguir:

lIustracões do GRAU DETAMANHO
ENMincorporadas oosubstcnüvo [RElÓGIO][Exs. 13, 14 e 15]

Normal Menor que o normal (DIMINUTIVO)
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Maior que o normal (AUMENTATlVO)

Vale ressaltar que, um fator de grande importância
é a direção do olhar, no sentido de dar ênfase ao P.A. e
M, além da relação de feedback entre emissor e receptor.

A LS, portanto, não é uma pantomima; aquilo que
se tem a impressão de que basta olhar atentamente para
entender. Não é universal, mas possui universais linguís-
ticos que permitem a comunicação de seus usuários em
qualquer região do mundo, conforme o aspecto icônico
de muitas expressões que se assemelham às coisas repre-
sentadas. Tampouco, se trata de um "vocabulário silen-
cioso do corpo" como diz Sacks (op. cit., p. 26), pois para
quem a compreende e utiliza, dependendo da ocasião
pode "soar" mais "alto" que um grito. Aliás, as variações
das expressões não-manuais e do espaço de enunciação
marcam a intensidade dos discursos entre os interlocuto-
res dessa lingua; como também, o modo de sinalização
marca o "estilo" de seu usuário.

Antes de finalizar, as palavras de Karin Strobel,
pesquisadora surda e professora da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina, ilustram o quanto é necessário e é
aspirado pela pessoa surda a sua integração na sociedade;
uma integração de fato, na qual possam "inter-agif' não só
com seus equivalentes, mas com todas as pessoas, desde
que lhe seja garantido o direito de Sinalizar. Strobel (1995,
p. 8) recomenda o uso de sinais desde cedo, orientando
que isso não é negar
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à criança surda o direito de se integrar à sociedade
ouvinte; pelo contrário, usando Libras desde
cedo ela assimila o conteúdo e se desenvolve
intelectual e emocionalmente, o que facilita a
aprendizagem da leitura, da fala e terá força, au-
toconfiança e base mais sólida para se integrar à
sociedade sem complexo de inferioridade.

Uma palavra é uma imagem, um símbolo. Quan-
do me ensinaram "ontem" e "amanhã" na língua
de sinais, quando consegui entender seu signifi-
cado, pude falar oralmente com mais facilidade,
escrever essas palavras com mais facilidade.

Relatando sua própria experiência Laborit (idem, p.
163) também segue o mesmo raciocínio de que a LS é o
mediador mais eficiente, apontando que esta possibilita,
inclusive, a aquisição da fala oral:

Portanto, mais alto que qualquer sussurro e mais
eficiente que qualquer outra lingua oral é interagir com
os sujeitos surdos na lingua que lhes é natural, aquela que
pode promover uma compreensão mais ampla, a Ungua
de Sinais. Ao final deste capítulo, apresentamos uma ativi-
dade sobre questões tratadas neste texto.
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A TIVI DADES PROPOSTAS

1. O texto apresenta algumas reflexões ao longo da dis-

cussão proposta, escreva numa lauda como pensa a

sua futura prática de sala de aula com estudantes sur-

dos.

2. Destaque os mitos apresentados no texto e acrescente

outros que você conhece.

3. Pesquise no site < https://redesurdosce.ufc.br>, em

dicionários digitais ou em materiais visuais e vídeos

na internet, os sinais da Libras para fazer sua autoapre-

sentação substituindo termos com seus dados quando

necessário. Por exemplo:

• "MEU NOME D-A-V-1. NASCER CEARÁ, ESTU-
DAR U-F-C. FUTURO TALVEZ PROFESSOR@
ENSINAR SURDOS"

1. Leitura complementar: sobre experiências de ensino

de português para surdos, consulte:

o QUADROS, Ronice M. de e SCHIMIEDT, M. L. P.

(2006). Ideias para ensinar português para alunos sur-

dos. Brasília: MEClSEESP.

o SALLES, Heloysa. M. M. L. et aI. (2004). Ensino de lín-

gua portuguesa para surdos: caminhos para a prática

pedagógica. Brasília: MEC, SEESP.



Sandra Patricia de Paria do Nascimento
Juliana Resende Nista

Capítulo

O PEQUENO PRíNCIPE, UMA UNIDADE
DIDÁTICA: O DESPERTAR DE ESTUDANTES
SURDOS PARA NOVOS CONHECIMENTOS

Introdução

o reconhecimento legal da língua portuguesa es-
crita como a segunda língua dos surdos brasileiros, por
meio do decreto nO 5.626 (Brasil 2005) sustenta-se no
reconhecimento científico de pesquisas que, a partir da
década de 60, consolidaram o status de língua à então
conhecida como 'linguagem' utilizada pelos surdos para
se comunicar (confira Stokoe 1960 [1978]). O Decreto
citado e as pesquisas, entre as quais as de Ferreira-Bri-
to (1995); Quadros (1997); Quadros e Karnopp (2004).
Fernandes (2003), subsidiaram as politicas educacionais
e linguisticas posteriores, ao reconhecerem a língua de
sinais como primeira língua da maioria dos surdos e a
língua portuguesa, por extensão, como a segunda língua
da grande maioria dos surdos brasileiros.
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Tornou-se necessário buscar abordagens, métodos
e técnicas (confira Richards e Rogers, 1986) adequados à
nova perspectiva de ensino. E diante da necessidade de
modificações importantíssimas no paradigma adotado
para o ensino da língua portuguesa para os estudantes
surdos matriculados nos diversos níveis de ensino, os no-

vos paradigmas propiciaram avanços consideráveis nas
metodologias voltadas ao ensino e aprendizagem da lín-
gua portuguesa para estudantes surdos.

Sobre esses paradigmas emergentes propusemos
um projeto para o ensino de língua portuguesa para estu-
dantes surdos, o POPS - 'Português para Surdos'. Esse
projeto, iniciado no segundo semestre de 2009, apresen-
tou uma proposta pedagógica de ADEQUAÇÕES me-
todológicas e curriculares para o ensino da língua portu-
guesa escrita como segunda língua aos estudantes surdos
matriculados no Centro Educacional 06 de Taguatinga,
escola pública e inclusiva, da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal. Esse Programa, desenvol-
vido na prática do Atendimento Educacional Especiali-
zado - AEE, tornou-se possível graças ao apoio recebido
da equipe diretiva, da professora itinerante e por grande
parte de colegas professores que atuavam na instituição.

O Projeto POPS fez parte do Projeto Político-Pe-
dagógico da instituição, de forma que, embora a orienta-
ção básica para o Atendimento Educacional Especializa-
do - AEE fosse a de que o ensino de língua portuguesa
para estudantes surdos devesse desenvolver-se apenas em
caráter complementar e suplementar, a direção e demais
professores, pelos anos de experiência com os estudantes
surdos na escola, com grande maturidade e respaldados
em pesquisas científicas, empenharam-se em garantir que
uma turma específica fosse aberta para o ensino de língua
portuguesa como segunda língua aos estudantes surdos,
paralela à turma inclusiva. Os beneficiários do projeto

150



eram estudantes surdos matriculados nas turmas do pri-
meiro ano do Ensino Médio. Assim, nasceu o POPS, sob
uma concepção inclusiva, que reconhece e atende às ne-
cessidades linguisticas dos estudantes surdos. Ao agrupar
os estudantes surdos com seus pares e ao oferecer-lhes
uma educação adequada às suas necessidades, a inclusão
do estudante é favorecida em todas as disciplinas escola-
res e, principalmente, na sociedade.

Assim, como uma semente para a proposta de
uma Escola Bilingue, no horário das aulas de língua por-
tuguesa como língua materna, até então, ministradas aos
estudantes surdos e não surdos, num mesmo espaço,
por professores sem formação específica para a educa-
ção de surdos, os estudantes surdos deslocavam-se para
um espaço físico próprio, onde participavam de aulas de
português como segunda lingua, ministradas diretamente
em língua de sinais brasileira, por professoras bilingues,
fluente em Libras. Essa proposta, há anos debatida e su-

gerida por vários professores de português como segun-
da língua, no Distrito Federal, também tornou-se uma
realidade educacional possível quando, a Orientação Pe-
dagógica da Educação Especial do Distrito Federal- SE-
EDF, um documento ainda um tanto conturbado, com
propostas avançadas entremeadas por propostas pouco
representativas para a era da Lei de Libras, passara a vi-
gorar, em um de seus tópicos, com a seguinte redação:

"no ensino médio, os estudantes poderão ser
atendidos em unidades especiais apenas no com-
ponente curricular de língua portuguesa, minis-
trada com metodologia de segunda língua pelo
surdo (sic).Também, nesse caso, deve ser minis-
trado no mesmo horário da língua portuguesa
para os ouvintes". (Distrito Federal 2010, p. 70)
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Sabemos que não é somente o Ensino Médio que
precisa dessa atenção especial, porém essas orientações,
incontestavelmente, abriram precedentes. Dessa forma, o
POPS foi aprovado e desenvolveu-se em contexto de la-
boratório para reflexão, prática e pesquisa, num processo
de construção e desconstrução, aplicado por duas profes-
soras (uma formada em Letras-Português, com pós-gra-
duação em estudos que envolviam o ensino de português
como segunda língua, e outra, formada no curso de Le-
tras-Português como segunda língua, já constituído sob o
paradigma de que ensinar uma língua como primeira lín-
gua é diferente de ensinar uma língua para um falante que
irá aprendê-Ia como segunda língua). Ambas atuavam no
Projeto, em bidocência, e encontravam-se em pesquisa-a-
ção, na busca de estratégias mais adequadas para o ensino
da língua portuguesa para estudantes surdos.

O POPS, ainda que em construção, durante toda
a sua vigência, de 2009 a 2012, esteve aberto para visi-
tação de pesquisadores interessados em conhecer mais
sobre a proposta. Nesse período, o projeto acolheu 36
estudantes da graduação (entre esses, 7 estudantes eram
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Do-
cência - PIBID, 14 participaram como estagiários e 15
foram observadores); 05 estudantes desenvolveram suas
pesquisas de pós-graduação e 6 professores do DF e do
estado de Rondônia fizeram visitas técnicas em busca de
aperfeiçoamento para retorno com novas práticas aos
seus trabalhos. Apresentamos, na ocasião, 07 conferên-
cias e oficinas, em eventos da área, para divulgação do
trabalho desenvolvido no POPS, além de 01 curso de for-
mação dos próprios professores da SEEDF, certificado
pela Escola de Aperfeiçoamento de Professores - EAPE,
realizado durante o segundo semestre de 2010 e ministra-
do por uma das professoras regentes do Projeto. Além
dessas participações, ressalta-se 01 divulgação em núdia
impressa e 01 polo de extensão voltado para o segundo
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ciclo do ensino fundamental, desenvolvido por duas das
professores que observaram aulas do POPS, em busca
de aperfeiçoamento de seu trabalho no ensino de língua
portuguesa para estudantes surdos com os quais atuavam
e solicitaram apoio para a extensão da proposta.

A expectativa é de que essa proposta possa ser sis-
tematizada e implementada pelas politicas educacionais
e linguisticas, posto entendermos que a adesão a esse
tipo de proposta seja ainda mais eficaz e completa com
a participação de professores do 10 ciclo do ensino fun-
damental, em especial, aqueles que demonstram interesse
em buscar novos caminhos para o letramento efetivo dos
estudantes surdos, nas séries iniciais.

Princípios, pressupostos e diretrizes seguidos no POPS

A visão defendida nesse trabalho é bem distinta da
tradicional 'visão patológica da surdez', sob a qual seria
relevante saber o que o indivíduo perde sem audição e o
que precisa ser oferecido para repor o que lhe falta.

Em nossa proposta de ensino de português para
surdos não é relevante saber se o estudante é surdo leve,
moderado, severo ou profundo; é relevante saber se o es-
tudante se comunica em língua de sinais e se a lingua por-
tuguesa é a sua segunda língua. É relevante saber quem
é o estudante, e não quem ele não é, ou seja, é relevante
para nós conhecer as potencialidade dos estudantes e não
suas fragilidades. É relevante aprendermos como ofere-
cer um ensino acessível e não oferecer o ensino que acha-
mos que os estudantes precisam para alcançarem o êxito.
É relevante saber do estudante o que ele está achando do
ensino e como se sente nas aulas.

Interessa-nos entender onde erramos quando pla-
nejamos uma aula e o estudante não a entendeu como
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esperávamos; não faz parte da nossa proposta achar que
o estudante não entendeu, porque não foi capaz de ab-
sorver um conteúdo do jeito que achávamos ser o melhor
caminho. a êxito do estudante é o nosso fim, e para lo-
grarmos êxito, é preciso nos despirmos de nossos achis-
mos, debruçarmos nas teorias, planejarmos nossas aulas,
buscarmos novos meios, avaliarmos nossas práticas, as-
sumirmos nossas falhas e revermos os procedimentos.

Precisamos nos despir do professor que acha que-
sabe para incorporarmos o professor aprendiz. Por isso,
precisamos verificar como os estudantes surdos perce-
bem o que propomos a eles e não achar que eles não en-
tenderam a proposta que nos dedicamos a lhes oferecer.
a insucesso do estudante é o nosso fracasso. Por isso,
somos responsáveis por buscar o melhor para oferecer o
melhor. Não vamos solucionar todos os problemas, mas
podemos oferecer o melhor daquilo que fazemos.

Assim, esse olhar para o ensino da lingua portu-
guesa como segunda lingua para os estudantes surdos
parte de princípios e pressupostos geradores de diretri-
zes que conduzem os procedimentos adotados no desen-
volvimento do trabalho. Lideram os princípios adotados
para a proposta pedagógica desenvolvida, o de que os sur-
dosfalantes de uma língua de sinais são stgútos visuais e,portanto,

pertencem a uma comunidade linguística minoritária, reconhecida,
sob a 'com'epçãosocioantropológica da surdez: por possuir identida-
de e cultura próprios (confira Skliar 1998).

A esse princípio seguem uma série de pressupos-
tos que nortearam a proposta, entre os quais encontram-
se os seguintes:

a) A líng-ta de sinaistem modalidade diferenteda líng-ta oral
a ensino deve considerar o fato de que a lín-
gua portuguesa tem modalidade diferente da
modalidade da lingua de sinais e, portanto,
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não podem ser simultaneamente faladas. A
língua portuguesa é uma língua de modalida-
de oral-auditiva, enquanto a língua de sinais
é uma lingua 'gestualizada' ou 'sinalizada', de
modalidade corpóreo-visual. A língua portu-
guesa tem uma face oral (sonora e, portanto,
acessível aos não surdos, mas inacessível aos
que têm como eixo principal de acesso lin-
guístico a visão, como é o caso dos surdos) e
uma face escrita (visual e acessível a surdos e
não surdos).

b) A língua de ensino acessívelpara a maioria dos estu-
dantes surdos é a língua de sinais brasileira
O ensino da língua portuguesa (língua-alvo)
deve ser mediado pelo ensino em lingua de si-
nais brasileira (língua-fonte), posto a língua de
sinais ser plenamente acessível a todos os sur-
dos que não têm comprometimento visual e,
portanto, não implica nenhum impedimento
de acesso linguístico. Costuma-se perguntar:
Como fica a situação dos surdos ou deficien-
tes auditivos que não adquiriram a língua de
sinais ainda e precisam estudar língua por-
tuguesa? Estes também serão ensinados por
meio da língua de sinais? Não há motivo para
se preocupar com isso. Em primeiro lugar, te-
rão de optar. Se querem o ensino em Libras
ou se querem o ensino em língua portuguesa.
Feita a segunda opção, eles podem estudar em
turmas regulares de escolas inclusivas, sem a
necessidade de profissionais intérpretes de li-
bras para os acompanhar. Nesse caso, a opção
feita deve estar relacionada ao fato de terem a
língua portuguesa como primeira língua.
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Qualquer estudante, surdo, deficiente auditivo
ou não surdo, poderá assistir às aulas minis-
tradas em libras, sem saber libras inicialmente.
Por imersão, todos aprendem a língua de si-
nais, num processo natural, por meio do con-
tato e a interação diária com falantes de língua
de sinais. Esse período para aquisição natural
é de aproximadamente três meses, segundo
experiências que já tivemos durante anos na
educação de surdos, segundo relatos de Sacks
(1999).

c) A língua portuguesa é segunda língua para a maioria
dos surdos
Se a lingua portuguesa é segunda língua para a
maioria dos surdos, precisa ser ensinada com
metodologia de ensino de segunda lingua,
que não é a mesma metodologia de ensino
de primeira língua; em consequência, o ponto
de partida do ensino de segunda língua não é
o mesmo ponto de partida do ensino de pri-
meira língua, embora a linha de chegada seja
a mesma. Esse fator leva ao entendimento de
que o ensino da lingua portuguesa como se-
gunda língua precisa ser ministrado em espa-
ço específico para os estudantes surdos.
A conclusão é simples: as estratégias metodo-
lógicas empregadas no ensino de não surdos,
falantes nativos de língua portuguesa, são,
grande parte das vezes, diferentes das estra-
tégias metodológicas a serem empregadas no
ensino da lingua portuguesa para estudantes
surdos e, ainda, são diferentes dos processos
empregados numa (re)habilitação oral.
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d) A escola ensina língua portuguesa estrita
É com a face visual da língua portuguesa que
caberá aos educadores ensinar, pois, nessa pers-
pectiva socioantropológica, entende-se que a via
principal do acesso comunicativo dos surdos é a
visão. A face oral da língua portuguesa deve ser
facultada àqueles que tiverem interesse e se adap-
tarem a ela, mas não no ambiente educacional.
Em outras palavras, o fato de os surdos terem
acesso pleno ao registro escrito da língua por-
tuguesa implica distinguir o lócus e o momento
em que se trabalha a modalidade oral do mo-
mento em que se ensina a modalidade escrita
da língua portuguesa. Como os surdos são pes-
soas visuais e não têm acesso natural à face oral
da língua portuguesa, o ensino deve privilegiar
a parte escrita da língua portuguesa. O papel
educacional não é reabilitador; é de escolariza-
ção. Assim, cabe ao professor ensinar a língua
portuguesa somente em sua face escrita.
Assim, a produção oral da língua portuguesa
exige intervenção especializada, em horário
distinto do horário escolar e, como mencio-
nado, fora do ambiente escolar, tarefa que
cabe aos profissionais da saúde, em especial,
aos fonoaudiólogos, que focalizam o treino
auditivo e o de reabilitação oral, por métodos
artificiais que levam o surdo à produção oral.

Outros estudos, procedimentos e diretrizes
voltados ao ensino de português para surdos

Além das hipóteses de Krashen, outros estudos
também contemplam uma série de procedimentos que,
adotados no trabalho desenvolvido no ensino de por-
tuguês como segunda língua para os estudantes surdos,
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acarretam excelentes avanços no processo de ensino e
aprendizagem. Também novas relações têm sido feitas
no dia-a-dia, com o intuito de identificar questões impor-
tantes a serem abordadas no ensino.

As habilidades envolvidas no ensino de segunda língua

Por exemplo, no ensino de línguas, de uma maneira
geral, o professor dedica-se a promover situações que le-
vem o aprendiz ao desenvolvimento de quatro habilidades,
a saber, ler, escrever, falar e ouvir. O ensino de língua por-
tuguesa para surdos, com base nos pressupostos apresen-
tados, não se dedica ao desenvolvimento dessas quatro ha-
bilidades, mas ao de duas, as habilidades de ler e escrever.
N esse estudo, o ensino da língua portuguesa para surdos,
com ênfase nessas duas habilidades, é entendido como en-
sino instrumental da língua portuguesa. Porém, é preciso
entender que esse conceito é empregado ao ensino de lín-
guas de uma forma diferenciada, pois, ao longo dos anos, a
expressão "ensino instrumental" tem sido empregada para
enfatizar o ensino da leitura de textos na língua-alvo, ao
lado da expressão "ensino de línguas com objetivos espe-
cíficos", que tem sido empregada para enfatizar o ensino
por objetivos a serem alcançados em detrimento da meto-
dologia a ser utilizada (confira Lehmann 1990).

O ensino instrumental da língua portuguesa
como segunda língua

Assim, na perspectiva adotada nesse trabalho, o
ensino instrumental da língua portuguesa como segun-
da Iingua para surdos é entendido como sendo o ensino
da Iingua portuguesa, com o objetivo específico de de-
senvolver as habilidades de leitura e escrita, no sentido
amplo do processo de letramento dos indivíduos (confira
Freire 1982; Kleiman 1995, Soares 1998).
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A bidocência numa parceria de profissionais
que se complementam

Uma outra especificidade do trabalho diz respeito
ao fato de ser desenvolvido em bidocência. A bidocência,
conhecida também por docência compartilhada, costu-
ma ser apresentada, na literatura, por exemplo, em Beyer
(2006), Wocken (2003) e Kinoshita (2009), representada
pela figura de um professor associada à figura de um pro-
fissional auxiliar, ou um professor de apoio.

Falar em bidocência não é algo tão simples, pois
para que a bidocência seja bem sucedida é preciso haver
dois fatores importantes na relação entre os profissionais
que atuam nesse tipo de trabalho: afinidade entre eles e
complementariedade de perfis. A afinidade entre os dois
profissionais. Entre nós a afinidade era complementa-
da com respeito, cumplicidade, empatia e diálogo. Não
é possível um trabalho de bidocência ser realizado com
dois profissionais com o mesmo perfil; é preciso que o
perfil de ambos seja complementar. Esse foi o sucesso da
parceria estabelecida entre as duas professoras.

A bidocência, no POPS, contava com a presença
de duas professoras que têm formação e funções comple-
mentares no ensino de português como segunda língua
para os estudantes surdos. Nenhuma das duas professoras
cumpria uma função exclusiva de regente, auxiliar ou de
apoio, contudo, as habilidades de ambas são diferentes e,
por isso, a atuação de cada uma sempre foi complementar
à atuação da outra. Para acontecer essa harmonia é preciso
haver cumplicidade entre os dois profissionais, cada qual
com suas habilidades, sem um sobrepor a atuação do ou-
tro, em processo de troca e amadurecimento constantes.

No projeto em questão, o planejamento das aulas
sempre era desenvolvido em conjunto. Uma das profes-
soras ficava responsável pela regência e realização da aula
propriamente dita, com a apresentação da sequência das
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atividades, enquanto a outra acompanhava toda a aula,
complementava com suas observações, registrava pontos
que levavam a elaboração de atividades didáticas a serem
avaliadas por ambas antes de serem aplicadas e acom-
panhava a reação dos estudantes mediante o conteúdo
e processo apresentado. As duas profissionais contribu-
íam com o andamento da aula, especialmente diante de
dúvidas, hipóteses e fatos novos que os estudantes iam
apontando ao longo do desenvolvimento da aula. As
duas professoras ficavam em pontos diferentes da sala,
em posição oposta uma da outra, o que produzia uma
visão tridimensional da sala, pois a dúvida ou resposta
correta ou equivocada de um estudante, quando não vista
por uma das professoras, poderia ser destacada por aque-
la que, sempre alerta e atenta ao andamento da aula, com-
plementava oralmente para a que não viu tomar ciência
do que havia ocorrido fora do seu campo de visão.

A harmonia na atuação das duas professoras de-
monstrava que o trabalho colaborativo só traz benefícios.
Todos ganham. Uma série de materiais eram diariamente
produzidos para o aprimoramento do ensino, ao mesmo
tempo em que práticas pedagógicas iam sendo constru-
ídas e desconstruídas no desenrolar das práticas, que le-
vavam em consideração as respostas dos estudantes às
atividades e materiais propostos. O ensino de português
como segunda língua é possível sem a bidocência, mas
nesse caso realizado num ritmo diferente. Num contexto
de bidocência, que cumpre com as características men-
cionadas, os resultados, certamente, são céleres. E esse
foi um projeto que demonstrou uma parceria de sucesso!

A construção, a desconstrução e
a reconstrução do planejamento

Tanto as dúvidas quanto as hipóteses e as respos-
tas dos estudantes (certas ou equivocadas) sempre foram
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consideradas no processo de preparação das aulas e das
estratégias de ensino subsequentes. A participação de
cada estudante era relevante no processo e fazia parte da
avaliação contínua que as professoras faziam das ativida-
des que aplicavam, do nível de conhecimento linguístico
e de mundo que os estudantes tinham e das suas próprias
práticas. Esse nível de acompanhamento era fundamen-
tal para se estabelecer o nivel de insumo a ser oferecido
aos estudantes. Isso significava que quando o insumo não
estava adequado, ou seja, no nível i+1, nas palavras de
Krashen (1982), as professoras retomavam seu planeja-
mento e buscavam novos textos e novas atividades neces-
sárias a essa adequação.

Durante as aulas, as professoras faziam seus re-
gistros com informações suscitadas na interação comu-
nicativa com os estudantes e entre eles, o que auxiliava
grandemente para a produção de atividades relacionadas
ao conteúdo trabalhado. Essa produção era discutida e
avaliada pelas docentes e a atividade era aplicada nas aulas
seguintes. Sempre que necessário, as atividades eram re-
vistas para uma melhor adequação. As atividades que ne-
cessitavam de revisão eram corrigidas e, em próxima apli-
cação, para outra turma de mesmo nível, já se levava em
consideração o aprendizado que os deslizes presentes na
atividade anterior acarretara no momento de aplicação.

o papel da língua materna no ensino

Ellis (1994) reconhece o papel da língua materna
e dos conhecimentos gerais no desempenho e na apren-
dizagem do estudante. Em seu olhar voltado ao ensino
de segunda língua, enfatiza a interação, leva em conta as
variáveis conhecidas sobre o ensino de segunda língua e
reconhece que, durante a aula, há o aprendizado de um
conhecimento explícito (conhecimento analisado e que
promove oportunidades de comunicação natural) e um .
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conhecimento implícito (conhecimento intuitivo, com o
qual o aprendiz não percebe o como e o quando ocorreu o
aprendizado). No ensino de língua portuguesa para surdos
é inegável a influência da língua-fonte sobre a língua-alvo,
mesmo ambas sendo línguas de modalidades diferentes.

A fluência do professor na língua-fonte e na língua-alvo

Os professores de língua portuguesa como segun-
da língua para surdos precisam transitar conhecimento
muito bem pelas duas línguas em questão: a língua por-
tuguesa (em sua face escrita) e a língua de sinais, tanto
no que diz respeito aos aspectos pragmáticos, quanto no
que diz respeito aos aspectos gramaticais e, se possível,
na sua face escrita, também. Para o estudante o ensino
é epilinguístico. Porém, cabe ao professor ter o domínio
metalinguístico da língua.

Ao professor cabe saber bem a gramática das duas
línguas: da língua de sinais brasileira e da língua portu-
guesa, a fim de conseguir transitar nas duas realidades e
oferecer aos estudantes um ensino sólido, a partir do qual
o estudante consiga projetar-se como leitor crítico e cida-
dão participativo da sociedade em que vive, conhecendo
os usos da língua mais que suas estruturas, que serão con-
sequência do ensino em níveis mais avançados, mas não
fim em si mesmo.

O currículo no ensino de português como segunda língua

O currículo empregado é diferenciado do currí-
culo a ser oferecido aos aprendizes de língua portuguesa
como primeira língua, pois parte, sempre, de um texto
autêntico sobre o qual é aplicada uma abordagem comu-
nicativa, interacionista e epilinguística.
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Segundo Peregrino, Cosendey e Louro (2010, p.
1580), "é fundamental desenvolver com os educandos
surdos um trabalho que permita a valorização da baga-
gem cultural deles, proporcionando-lhes aulas em que
haja um constante diálogo entre educando-educando/
educando-educador/ educador-educando".

A visual idade no ensino de segunda língua: o uso de imagens

A visualidade sempre foi uma característica cru-
cial para o ensino de português ao qual nos propusemos.
Nenhum som foi incluído como recurso no ensino. Tudo
sempre foi construído e apresentado na sua face visual.

Todas as asserções, princípios, pressupostos teóri-
cos e diretrizes foram testadas e reafirmadas na pesqui-
sa-ação das duas professoras que, em bidocência, cons-
truíram e desconstruíram o ensino de português como
segunda língua para estudantes surdos, num período em
que, dia após dia, desbravaram estratégias pedagógicas
que viessem a ensinar de forma mais adequada e eficaz, a
língua portuguesa escrita para esses estudantes. Todo esse
trabalho, porém, não seria tão bem sucedido caso não se
sustentasse nas teorias de ensino de segunda língua, ba-
seadas em pressupostos teóricos discursivos, comunicati-
vos e interacionistas, nos estudos surdos e culturais, além
da prática pedagógica das professoras que trabalharam,
por anos, nesse segmento de ensino. Sobre essas bases,
então, surgiu a unidade que ora se apresenta.

As hipóteses de Krashen aplicadas ao ensino
de língua portuguesa para surdos
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teóricos que amparassem a nossa proposta, a fim de que



o nosso planejamento levasse em consideração aspectos
relevantes e que tornassem o processo de ensino e apren-
dizagem efetivo e eficaz.

Deixadas de lado as críticas à Teoria de Aprendi-
zagem de Krashen (1981, 1982), indubitavelmente, uma
das teorias mais completas, merece nosso olhar às suas
cinco hipóteses que contribuem consideravelmente para
o entendimento e a melhor adequação de uma proposta
pedagógica para o ensino em questão. Essas hipóteses
encontram-se discutidas a seguir, diluídas às reflexões ne-
cessárias à sua aplicação ao ensino da língua portuguesa
como segunda língua para surdos. São elas, a hipótese de
aquisição versus aprendizagem; a hipótese do monitor; a
hipótese da ordem natural; a hipótese do insumo com-
preensível; e a hipótese do filtro afetivo.

Hipótese de aquisição x aprendizagem - A primeira hi-
pótese de Krashen distingue aquisição de aprendizagem
e entende a primeira como sendo um processo natural
e a segunda como um processo que ocorre por meio de
instrução formal. Como, normalmente, os surdos não
adquirem a língua portuguesa naturalmente, o ensino
formal é fundamental para que esse acesso aconteça. Isso
também não significa que, após um período de instrução
formal, estruturas da língua portuguesa venham a ser 'ad-
quiridas' visualmente pela leitura dos estudantes.

Hipótese do monitor - À medida que os estudantes
têm consciência das estruturas linguísticas que vão sendo
trabalhadas, mais conscientes ficam com a linguagem e
mais fácil é o monitoramento das estruturas. É preciso
que o estudante reveja o que escreveu e avalie se está cor-
reto dentro dos parâmetros já ensinados pelo professor.
Atividades de releitura e troca de textos entre os colegas
contribuem, também com esse monitoramento.
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Hipótese da ordem natural - Afirmar a existência de
uma ordem natural para a aquisição de estruturas da língua
portuguesa por sujeitos visuais é uma abordagem precoce
nesse momento. Essa hipótese exige estudos mais apro-
fundados e acompanhamento processual e contínuo da
produção escrita de estudantes surdos para se identificar
uma dada ordem adequada à apresentação de conteúdos.

A metodologia adotada por nós atua com um en-
sino epilinguistico, que respeita as bases do insumo com-
preensível, que é a hipótese seguinte, mais relacionada ao
nível de dificuldade incluído no input a ser apresentado
aos estudantes, que não deixa de estabelecer um critério
para o que vai ser ensinado primeiro.

Hipótese do insumo compreensível- Segundo Krashen,
o input (insumo/texto) a ser oferecido para o estudante
deve estar no nível "i +1", em que 'i' representa o input/
insumo, o que no caso do estudante surdo é o texto escrito
em língua portuguesa, e que deve ter um grau linguistico de
dificuldade um pouco mais elevado que o conhecido atual
do aprendiz. Essa hipótese aproxima-se da teoria de Zonas
de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygotsky (1978),
que consiste no espaço correspondente entre o nível atual
de desenvolvimento do estudante e o nível de desenvolvi-
mento potencial para resolução de problemas.

Ao considerar essa hipótese, na escolha dos textos
a serem trabalhados com estudantes surdos, acrescenta-se
a importância de que os textos oferecidos aos estudantes
sejam textos autênticos (confira Kramsch 1993), não pro-
duzidos para o fim a que se destina o estudo, mas textos
veiculados nos contextos sociais (mídia impressa, livros,
panfletos etc.), que circundam o estudante e cujo fim é o
de cumprir um propósito. Nesse sentido, nenhum texto
é criado pelo professor. No máximo, o texto autêntico
escolhido pode passar por sutis alterações, cujo objetivo é
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apenas o de adequar alguma regra gramatical que aparece
em conflito no texto, quer esteja relacionada a pontuação,
regência, ortografia, estrutura ou outro aspecto.

Hipótese do filtro cifetivo - Todos os aprendizes de lín-
gua, durante seu processo de acesso ao novo conhecimen-
to, filtram tudo o que se passa à sua volta. Esse filtro está
diretamente relacionado ao interesse dos estudantes, à im-
portância que exerce o conhecimento que será aprendido
na vida do aprendiz, bem como à relação que têm com os
indivíduos que o circundam nesse contexto de aprendiza-
gem, em especial, seus colegas e professor. Grande partes
das vezes, o professor não tem como controlar alguns des-
ses filtros, mas pode oferecer o melhor para que o filtro do
estudante esteja baixíssimo e a relação entre o professor
e o estudante, bem como a relação deste com a disciplina
seja positiva e benéfica à aprendizagem em processo.

Os estudantes surdos, além de considerarem im-
portante o aprendizado da língua portuguesa, precisam
sentir-se bem e à vontade para aprenderem a língua por-
tuguesa. O espaço específico para o estudante aprender
a lingua portuguesa é fundamental. O professor que irá
ensinar a lingua portuguesa deve ser fluente em língua de
sinais brasileira, a fim de que a comunicação não repre-
sente empecilho no diálogo a ser estabelecido entre am-
bos. Se o filtro do estudante é baixo, maiores e melhores
serão as expectativas para o êxito de ambos: professor em
seu ensino e estudante em seu aprendizado.

Metodologia de aplicação da unidade de ensino

As estratégias, recursos e materiais utilizados du-
rante o POPS não estavam prontos e nem definidos a
priori; foram sendo pesquisados, criados, testados e sis-
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tematizados, pouco a pouco, por meio de uma pesqui-
sa-ação das duas professoras-pesquisadoras que atuavam
diretamente com a proposta.

Motivação para a escolha da obra

Em visita à biblioteca da escola, acompanhando os
estudantes na tarefa de escolher um livro para leitura, um
estudante demonstrou interesse pelo livro 'O Pequeno
Príncipe'. Dai, surgiu a ideia de iniciarmos um trabalho
com o vídeo do Pequeno Príncipe, para incentivar e agu-
çar a curiosidade do estudante e também despertar nos
outros estudantes o interesse pela leitura do livro original
"O Pequeno Príncipe".

Fizemos uma pesquisa e localizamos um filme di-
gital animado e legendado em português, sob o título O

MELHOR PRESENTE. Adquirimos a primeira versão desse
filme em DVD e, em posterior pesquisa, encontramos o
filme no youtube. '

1. O MELHOR PRESENTE. As aventuras do Pequeno Prín-
cipe. Escrito por Jameson Brewer, Peter Germano e Helen
Sosin. Dirigido por Franklin Cofod. Direção e produção de
Kenneth Urheim. Produzido por JAMBRE PRODUCTION.
Fornecedor: Focus Filmes e Five stars filmes. Baseado no
clássico de Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe,
vol. 3, 24 minutos. FL 1103. Desenho animado digital infan-
til. NTSC, multizonal, sonoro - 2.0, colorido, legendado em
português, classificação indicativa: Livre. Esse vídeo também
encontra-se disponível na web em três partes, como resultado
do Programa recomendado pela National Education Associa-
tion (Associação Nacional de Educação). O Pequeno Prín-
cipe - O melhor presente - parte 1: http://www.youtube.
com/watch?v=w4H_uDQ8fgk&feature=related. Acesso em:
07/03/2012; O Pequeno Príncipe - O melhor presente - par-
te 2: http://www.youtube.com/watch?v=Yds1NC61IS8&-
feature=related. Acesso em: 07/03/2012; O Pequeno Prín-
cipe - O melhor presente - parte 3: http://www.youtube.
com/watch?v=vNxeNhfLpaA&feature=related. Acesso em:
07/03/2012.
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Este trabalho apresenta um recorte, já sistemati-
zado, de procedimentos desenvolvidos durante uma uni-
dade de ensino realizada no segundo semestre de 2011,
com os estudantes surdos participantes do POPS, a partir
da seleção de Esse vídeo continha o texto motivador para
o desenvolvimento de uma sequência didática, planejada
dia após dia, de forma a atender da adequadamente ao
estudante. O filentremenor2 motivador propiciou a cria-
ção de diversas atividades pedagógicas com as quais foi
possível ampliar o conhecimento de mundo dos estudan-
tes, bem como seu conhecimento linguístico nos níveis:
lexical, morfológico, sintático, semântico e pragmático,
sem ocorrer, contudo, explicitação metalinguística do que
estava sendo realizado com os estudantes.

A escolha do gênero textual filme sustenta-se no
fato de se tratar de um texto multimodal no qual a foto-
grafia, a pintura, o texto escrito entre outros, permitem
uma apropriação visual de informações que resgatam,
criam e recriam experiências dos estudantes ao associa-
rem imagens visuais a significados da escrita.

Em diversas ocasiões, percebemos que os estudan-
tes não apreciavam muito ler. Por essa razão, trabalha-
mos com a legenda da seguinte maneira: em cada cena,
dávamos uma pausa para analisar a imagem e conversar
sobre o significado das palavras no contexto da frase. As
imagens contribuíram para esclarecer vários contextos.

A partir do filme apresentado, foram desenvol-
vidas diversas atividades pedagógicas com as quais era
possível ampliar o conhecimento de mundo dos estudan-
tes, bem como seu conhecimento linguístico nos níveis:
lexical, morfológico, sintático, semântico e pragmático.
Foram desenvolvidas estratégias para a leitura e interpre-
tação das legendas do filme e focalizadas estruturas lexi-
cais das unidades eleitas para a construção do sentido do
texto; muitas dessas unidades lexicais foram ampliadas e
aplicadas a outros contextos.

Ao mesmo tempo, a aplicação dessa unidade pro-
piciou aos estudantes a intertextualidade com a literatura
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universal, posto tratar-se de uma obra cujo personagem
principal, o Pequeno Príncipe, é o ícone da clássica obra
de Antoine de Saint-Exupéry.

Nosso objetivo era propiciar aos estudantes um
aprendizado irrestrito, amplo e expandido do texto e de
suas estruturas. A forma de apropriação desse conheci-
mento tinha como objetivo levar os estudantes a transfe-
rir e aplicar o que aprenderam a outros contextos. Em ou-

tras palavras, a proposta de ensino que nos propusemos
a desenvolver e, atualmente defendemos, não se limita às
informações novas apresentadas no texto escolhido para
o desenvolvimento das atividades. A forma como traba-
lhamos leva os estudantes a ultrapassarem as fronteiras
do texto para levá-los à percepção de que aquele apren-
dizado pontual representa apenas um passo significati-
vo para que, eles próprios, façam a transferência do co-
nhecimento ali adquirido, para outros contextos, outras
realidades. Para nós, essa forma de ensinar permitia aos
estudantes emancipar-se, ter autonomia no seu fazer e
pensar. Essas ações permitem aos estudantes serem pro-
tagonistas de seus aprendizados. Essa proposta reforça
o que diz Peregrino (2010, p. 8) acerca da "boa metodo-
logia de ensino", ao defini-Ia como "aquela que visa ao
aprendizado e à emancipação daquele que estuda".

Todo o trabalho com o texto era, sempre, 'pro-
vocativo'; tirava, sempre, os estudantes, de sua zona de
conforto, para participar das aulas, sem cobranças, ame-
aças, chantagens ou repressões. Não dávamos respostas
prontas para os estudantes. Sempre, os levávamos a criar
hipóteses sobre o significado de cada texto. A leitura que
faziam não era mais somente de palavras, mas levava-os
a entender cada parte do texto, fazendo ligações com as
informações antes apresentadas e conjecturando acerca
do que pudesse vir a fazer parte da história. A construção
do sentido dos textos era coletivamente construida, mas
individualmente estimulada, sempre, a partir de um texto
básico, autêntico. Cada texto selecionado era ponto de
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partida para o trabalho com o materiallinguístico ofere-
cido pelo próprio texto. Cada texto selecionado passava
pela pergunta suscitada por Grannier (2007 e outros):
esse texto é bom pra quê?

No decorrer da unidade, foi sistematizada uma se-
quência de passos e estratégias para leitura e apreensão do
sentido das legendas do vídeo e a criação e confecção de
atividades impressas específicas para o desenvolvimento
da unidade, suporte para o desenvolvimento da produção
escrita dos estudantes.
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A sequência didática: Pequeno Príncipe,
uma unidade de ensino

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA sistematizada, se-
guiu basicamente seis passos:

PASSO 01: Escolha do filme, preferencialmente, um
cartoon, a ser trabalhado na Unidade de
Ensino. Passa-se o filme, em partes, dei-
xando os estudantes curiosos para assistir à
próxima cena, a fim de que não se desmoti-
vem à leitura e tenham sempre a expectativa
do que irá acontecer em seguida.

PASSO 2: Congelamento da cena no ponto em que a
legenda está mais completa, seguida da lei-
tura da legenda com os olhos, com apoio da
professora, conforme Figura 1 (ao lado)

PASSO 3: Sinalização da imagem congelada com sím-
bolos que marcam significados no texto, à
medida que prossegue a discussão sobre o
significado do texto com os estudantes. A
marcação principal é de anafóricos. As rela-
ções gramaticais e semânticas são trabalha-
das sem rótulos metalinguísticos.



Figura 1

PASSO 4: Pinçamento de estruturas do texto. Traba-
lha-se o significado dos blocos e do todo do
texto e amplia-se o significado das palavras
e estruturas contidas, a fim de aplicar os sig-
nificados dos referentes a outros contextos.

PASSO 5: Tradução da estrutura da legenda, de por-
tuguês para a língua de sinais brasileira, sem
que a frase seja lida "palavra por palavra",
"sinal por sinal".

PASSO 6: Aplicação de atividades elaboradas pelas
professoras, a partir de hipóteses levantadas
pelos estudantes, comentários que surgem
durante a aula, estruturas e informações
presentes no texto.

PASSO 7: Proposição aos estudantes de uma produ-
ção escrita com tema relacionado ou parale-
lo, a ser definido pelas professoras.
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Acerca do planejamento das atividades
para a sequência didática

Como parte do planejamento das professoras, nos
intervalos entre uma aula e outra, a partir das hipóteses
dos estudantes, das estruturas e significados extraídos do
texto, atividades complementares, dedutivas e indutivas,
iam sendo elaboradas, com comandos que envolvem: or-
denação de frases de uma história, com base na sequên-
cia dos fatos; preenchimento de lacunas; identificação de
estruturas equivalentes; relação de palavras com termos
equivalentes; substituição de termos em frases; associa-
ção de imagens a significados entre outras. Muitas das ati-
vidades foram elaboradas a partir de imagens congeladas
e capturadas do vídeo. Entre os materiais didáticos muito
usados no auxilio a interpretações de texto está o globo
terrestre, pois, constantemente, é consultado para situar
os estudantes no contexto geográfico dos textos lidos.

Durante a aula consideramos fundamental o regis-
tro das dúvidas e os comentários dos estudantes, pois, o
conteúdo a ser cobrado nas questões, advém dessa inte-
ração em sala. Também, eram feitos registros fotográfi-
cos da aplicação de atividades, das ações e reações dos
estudantes, de forma a registrar o que ocorria durante as
aulas, o que facilita a sistematização da Metodologia.

Espaço e recursos

Para as aulas da unidade em questão foram utiliza-
dos os seguintes recursos: um espaço específico (sala de
aula específica para o ensino de língua portuguesa para os
estudantes surdos); o uso de projetor de multimídia para
projeção das atividades, textos, filmes, vídeos etc.; note-
book do professor com reprodutor de DVD; um quadro
branco; pincéis para quadro branco; um cartaz com a ta-
bela com símbolos de marcação dos textos; a midia do
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DVD com as histórias do PEQUE O PRÍNCIPE; o livro do
Pequeno Príncipe em Quadrinhos - HQ (SFAR, 2008),
além de exercícios impressos, fichas de jogos, textos de
receita culinária, pesquisados para a aula, entre os quais
selecionamos apenas alguns para constar nessa proposta.

Símbolos para marcação de estruturas
gramaticais em textos

A nossa percepção era de que se apresentássemos
o filme todo, antes de trabalhar o texto, causaria um de-
sestímulo dos estudantes para o trabalho com a interpre-
tação do texto, pois como já conheceriam a história, não
teriam fôlego, nem interesse para acompanhá-Ia.

Assim, como a proposta era trabalhar estruturas
da Língua Portuguesa a partir de um texto autêntico, a
história ia sendo conhecida, o enredo se desenrolava, à
medida que cada sentença da legenda ia sendo trabalha-
da. O ritmo dependia do grau de conhecimento dos es-
tudantes da estrutura apresentada. Por isso, o vídeo era
projetado num quadro branco e, a cada estrutura escri-
ta (legenda do vídeo), a imagem era pausada para que o
texto fosse lido e interpretado e a história era conhecida
paulatinamente.

As imagens com as legendas mais completas e
nítidas da cena eram congeladas. lia-se a frase com os
olhos e pedia-se para os estudantes contarem em Língua
de Sinais o que estava escrito. O detalhe importante é que
não poderiam contar em português sinalizado. Precisa-
vam transformar o que liam para a estrutura em libras.
Quando não havia clareza no texto ou a interpretação era
truncada, as professoras mantinham a imagem congelada
e registravam informações e símbolos, ao longo do texto,
a fim de esclarecer os significados contidos na frase e fa-
zer as relações necessárias para a compreensão do texto.

A projeção realizada em quadro branco facilita a
inclusão de setas com informações verbais que esclare-
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cem o texto. Sobre uma imagem congelada no vídeo, as
professoras registravam, a partir de setas, usando o pincel
para quadro branco, a equivalência pronominal dos vo-
cábulos presentes na estrutura, a marcação das persona-
gens na cena e a personagem que falara cada frase. Numa
dessas cenas, os personagens presentes eram: o homem,
o menino, a irmã do menino e o Pequeno Príncipe. A
frase, dita pela irmã do menino: "Senhor, por favor, não
o leve.", remetia senhor ao homem e o ao menino. A fra-
se seguinte, proferida pelo homem: "Ele é um garoto de
sorte, mocinha.", remetia ele ao menino,garoto ao menino
e mocinha (à irmã do menino).

À medida que o texto ia sendo trabalhado, uma
simbologia ia sendo constituída, a fim de sistematizar
marcações simbólicas para o entendimento do texto. Se-
guem alguns dos símbolos empregados e que foram, por
nós, sistematizados para a marcação de diferentes textos:

1. Uma frase ou oração é marcada por uma cha-
ve de abrir antes da frase e uma chave de fe-
char depois da frase.
Ex.: {Ele era branco como a neve.}

I.

{ } marcação da frase

2. Frases feitas, com metáforas e expressões idio-
máticas, são circunscritas em um retângulo:
Ex.: João tinhalorelhas de elefante I

11.

I Frasesfeitas com metáforas e
--------- expressões idiomáticas
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3. Quando a frase traz várias palavras que se re-
ferem a um único referente, não metafórico,
a(s) palavra(s) é/são circunscrita(s) numa fi-
gura oval.

Ex.: Ela usavaEa de ~

111.

~ várias palavras ~ 1 referente-

~ sem metáfora

4. Para marcar relações de posse, uma seta em
curva sai do possuído até o possuidor.

»<:'>:
Ex.: caderno do João

IV.~
Possuído possuidor = pronomes possessivos

5. A marcação dos pronomes anafóricos dá-se
por meio da inclusão de uma seta em linha
reta que remete ao anafórico, registrado em
caneta, fora do texto.

/JOÃO
Ex.: Ele

= pronomes anafóricos

V.

6. O determinante é incluído entre parênteses,
com o determinado.
Ex.: (O menino)

VI.
( ) = determinante x: o, a de(proposiçóes) etc.

+determinado (y)
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7. A negação é ligada ao verbo por hífen.
Ex.: não-quer; não-pode; não-vai.

VII.

não - = união de negação

8. A preposição de um verbo transitivo indire-
to é marcada pela inclusão de um colchete de
abrir antes do verbo e de um colchete de fe-
char após a preposição.
Ex.: [gosto de]

VIII.
1 verbo + proposição

Ao final das marcações simbólicas antes descri-
tas, é possível visualizar melhor as relações das palavras
dentro da estrutura do texto, o que facilita visualmente
a compreensão e apreensão das combinações estruturais
possíveis dentro de um texto, como se pode ver no exem-
plo a seguir:

{I Eraumavezl(uma menina)que [vivia em) (uma@ra de r~}

Elaboração de comandos para questões
de exercícios e avaliações

A visualidade dos surdos é uma característica re-
levante e, portanto, precisa ser explorada na abordagem
metodológica a ser oferecida no trato do português como
segunda língua. A elaboração de questões para atividades,
exercícios e avaliações precisa destacar visualmente as
informações linguísticas mais relevantes dos enunciados,
evidenciando, de forma objetiva, para fins de percepção
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visual dos respondentes, tanto o que diz respeito à ordem
contida no comando, quanto o que afirmam ou negam os
itens das questões.

Para realçar visualmente os comandos das questões
elaboradas, elegemos alguns recursos visuais que marcam
o texto de forma a realçar o que é mais relevante no co-
mando. Entre essas marcações, destacamos a necessidade
de inclusão de: (i) palavras em caixa alta. Por exemplo,
os verbos que demandam a ação a ser cumprida na ques-
tão podem vir em caixa alta e negrito; (ii) palavras em
negrito. Os complementos relacionados de maneira di-
reta com o verbo mais relevante podem ser escritos em
letras minúsculas e em negrito; (fi) dados incluídos em
tabela. Dados dos itens podem ser incluídos em tabelas
em vez de textos longos; (iv) caixas de texto. As caixas
de texto podem separar o texto em estudo do que não faz
parte do texto, de forma a separar bem as informações
disponíveis no comando; (v) símbolos. Os símbolos, as-
sociados ou não a seus respectivos significados podem ser
bastante informativos; (vi) uso de imagens. As imagens
são informações bastante relevantes num comando, mas
precisam ser bem selecionadas, precisam ser nítidas e tra-
zer pistas de significado e, não apenas serem ilustrativas
com informações supérfluas para a compreensão do tex-
to. Elas devem aparecer para auxiliar os estudantes a ativar
sua memória; e (vii) glossário. A inclusão de glossário em
atividades pode auxiliar a compreensão da questão, em es-
pecial, de textos, de forma a otimizar o tempo do estudan-
te, que não precisará buscar o dicionário para identificar o
significado de alguma palavra relevante no texto.

Com relação a atividades com lacunas para pre-
enchimento de palavras, destaca-se que podem ser assi-
naladas com parênteses antes e depois da linha pontilha-
da, em negrito, a fim de chamar atenção dos estudantes
para o espaço vazio que precisa ser preenchido. Quando
a atividade propõe uma relação entre colunas, caso do
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comando para numerar, os números também serão assi-
nalados em negrito.

Caso o item envolva substituição de palavras, elas de-
vem ganhar destaque tanto no trecho retirado do texto, em
letras minúsculas e negrito, como também no fragmento a
ser substituído (palavra ou frase). Esse realce é necessário, a
fim de deixar bem claro o que se pretende no comando.

Muitas vezes, as informações que o estudante ne-
cessita para responder aos itens encontram-se na própria
questão. Esse tipo de item permite identificar se o estu-
dante consegue transferir seu aprendizado para contextos
práticos, de uso da língua.

É preciso ter em mente que as aulas todas são
ministradas em língua de sinais, mas as atividades e co-
mandos precisam ser aplicados, nas propostas de treino
e avaliações, em língua portuguesa escrita, com lingua-
gem acessível, a fim de garantir que o-que foi ensinado
em sala de aula possa ser avaliado nesse momento. Por
isso, sinalizar o texto das atividades é fundamental para o
aprendiz, em especial, no nível iniciante e intermediário.

Expansão das atividades
a partir do grupo de Legendas

o trabalho com vídeo legenda do demonstrou ser
um recurso muito rico, pois, conforme avançávamos com
a projeção do filme íamos descobrindo inúmeras possibi-
lidades de destacar várias situações de uso da língua por-
tuguesa, de maneira autêntica.

Uma série de trechos das legendas serviram de
motivação para a expansão e aprofundamento do traba-
lho com o texto e com a língua. Apresentamos algumas
legendas que motivaram o desenvolvimento de diversas
atividades em sala de aula e, também, de atividades es-
critas que foram elaboradas a partir da interação com as
professoras e entre estudantes, em sala de aula.
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Expansão das atividades a partir do grupo de Legendas 7

A legenda, por exemplo, "Ele pousou com Swifty
em uma ilha tropical no Caribe... que não é um local
onde há neve ...", permitiu-nos trabalhar com o globo
terrestre e incentivamos os estudantes a pesquisarem
e encontrarem o local do pouso do Pequeno Príncipe.
Depois de encontrar o local, iniciou-se uma conversa
sobre a razão de não haver neve no local. Retomamos,
ainda, uma série de outras informações, como os nomes
das linhas imaginárias do globo. A Figura 2 registra ima-
gens desse momento:
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Expansão das atividades a partir do grupo de Legendas 2

A atividade provocou questionamentos dos estu-

dantes sobre os movimentos dos planetas. Solicitamos a
cooperação da turma para demonstrar os movimentos de
Rotação e Translação. Percebemos que o tema foi moti-
vador para despertar interesse em responder uma ativi-
dade escrita.

Uma sequência de legendas motivou uma intera-
ção com os estudantes, ao trazer palavras parônimas (pa-
lavras com escrita semelhante, porém; com significados
distintos). As legendas trabalhadas nessa etapa traziam
as seguintes frase: "Ele soube da grande festa do Na-
tal."; "Contou sobre a neve no chão, as lindas árvo-
res decoradas..."; "Os panetones, os presentes sob
as árvores...". As palavras SOUBE, SOBRE e SOB serviram
de pretexto para uma brincadeira em que os estudantes
deveriam ler a palavra grafada no papel e produzir o sinal

equivalente em libras. Como a palavra SOBE tem uma apa-
rência gráfica com as demais, foi incluída na brincadeira,

embora não estivesse nos textos motivadores. Além dessa,
SOBRE possui dois significados: "em cima" e "assunto".
Ao final, as palavras do jogo foram: 'soube', 'sobre' (em
cima), 'sobre' (assunto), 'sob' e 'soube'. Apresentávamos
uma "ficha relâmpago" com uma das palavras citadas e
solicitávamos o equivalente a ela, em Libras, Os estudan-
tes se divertiram muito. Segue, na Figura 3, o registro fo-
tográfico de um desses momentos, no qual os estudantes
participavam com grande animação da proposta:
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Figura 3

Segue atividade desenvolvida que utilizou de ima-
gens que marcam o uso das palavras no cotidiano, como
em capas de livros, antigos discos de vinil, placas, filmes.
Utilizamos uma fotografia de uma noticia de jornal em
que a escolha da palavra variava de acordo com o ponto
de vista solicitado pela frase.

Expansão das atividades a partir do grupo de Legendas 3

As seguintes legendas: "Não deve levar o meni-
no se ele não quer ir com o senhor." e "Não tenho
família, mas se tivesse, não ia querer ser separado
dela.", levaram-nos a expandir o trabalho para tratar da
relação entre CAUSA e CONSEQUÊNCIA. O paradigma ins-
taurado conduzia à estrutura: SE ~ ACONTECE ...

Segue a atividade, na Figura 4:
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Numere os parênteses com as expressões que completam as frases adequadamente:

(1) Se eu estud ar ...
(2) Se eu casar ...
(3) Se eu for viajar ...
(4) Se eu sentir fome ...

... vou comer

... vou arrumar os molas

... vou formar uma família

... vou me formar
igura 4

Outra proposta para se trabalhar essa relação SE
> ENTÃO; SE : ACONTECE, partiu da produção de várias
frases com situações hipotéticas, pelos estudantes. Na
questão de número 1, o objetivo foi perceber como os
estudantes relacionavam as hipóteses com as consequên-
cias, utilizando as imagens como contexto orientador. Na
atividade escrita foram resgatadas algumas das produções
frasais dos estudantes, registradas por eles, mesmos, no
quadro branco, conforme ilustra a figura 5. Em seguida,
deu-se a etapa de "refacção" coletiva, no quadro, de tex-
tos individualmente produzidos:



Expansão das atividades a partir do grupo de Legendas 4

A legenda "Era o bolo favorito de Billy," levou-
nos a tratar do tema "favorito", que foi associado com
os vocábulos preferido e predileto. Após pesquisar no
dicionário para identificar se havia diferença no significa-
do, foi solicitada uma pesquisa da receita do bolo favori-
to de cada estudante. Houve, ainda, um trabalho com o
vocabulário envolvido no contexto de preparação de uma
receita (tipos de colheres, tipos de taças, utensílios usados
para preparar os ingredientes etc.).

Expansão das atividades a partir de outras propostas

Uma série de atividades foram propostas a partir
do filme legendado apresentado, com o fito de expandir
os conceitos, a compreensão e o conhecimento enciclo-
pédico dos estudantes. Nesse trabalho, elegemos apenas
alguns, que ilustram um pouco do que era constnúdo e
proposto como material didático, nos exercícios cuja pro-
dução era realizada com imagens congeladas do texto.

Atividade 1 - Identificação das personagens
do texto
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o Escreva o número para combinar a imagem com o

nome da personagem:

(1) MAJOR (5)JAOI

(2) IRMÃ/MOCINHA (6) MElBA

(3) SWIFTY (7) BlllY

(4) ROBBY (8) PEQUENOPRíNCIPE

Figura 6

• Atividade 2 - Ordem cronológica a

Durante algumas atividades, percebemos que os
estudantes confundiam-se ao ordenar, cronologicamente,
os fatos. Então, surgiu a ideia de reestruturarmos a ativi-
dade com imagens relacionadas às frases que pudessem
auxiliar a memória visual e colaborar na construção da se-
quência. Por isso, apresentamos inicialmente a atividade 1
e, refeita, a atividade 2:

o NUMERE as frases seguindo a ordem (do início para

o fim) como aconteceu no desenho "Melhor Presente":

o Pequeno Príncipe leva as pessoas, uma policial e o

menino até a casa do Major para ele pagar tudo o que

o menino pegou.

() O Pequeno Príncipe discute com o Major e diz a ele

que se quisesse poderia ajudar várias crianças e famí-

lias.
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() o Pequeno Príncipe foge da casa pela janela. Quando

chega à aldeia, vê o menino pobre correndo de algu-

mas pessoas. O menino está com problemas.

) O Pequeno Príncipe volta para o seu mundinho.

) O Major decide sair para procurar o Pequeno Prínci-

pe., Ele encontra o Pequeno Príncipe e fala que vai aju-

dar as pessoas que precisam. O Major entendeu que o

maior presente que alguém pode dar é o amor.

() O Pequeno Príncipe pede ao Major que pague pelas

coisas que o menino pegou. O Major fica muito bravo

e manda as pessoas saírem de sua casa.

() O Pequeno Príncipe vê a irmã do menino pedir que

deixem o irmão ficar. O Pequeno Príncipe também

conversa com o homem rico pedindo que não leve o

menino se ele não quer ir. O homem rico olha para o

Pequeno Príncipe e percebe que ele é muito parecido

com o filho Billy.

() O Pequeno Príncipe pega carona num cometa e vai

para o planeta Terra. Ele pousa em uma ilha tropical

no Caribe. Quando acorda, vai para a aldeia mais pró-

xima. Ele chega e vê um menino gritando e sendo car-

regado em cima de uma cama.

() O Pequeno Príncipe sai da casa do Major e está sozi-

nho na sua, quando começa a esfriar e a nevar. Então,

o Pequeno Príncipe encontra um gatinho.

() O homem rico não leva o menino pobre, mas leva

o Pequeno Príncipe para sua casa. A empregada fica

emocionada com a semelhança do Pequeno Príncipe

com Billy.

• Atividade 3 - Ordem cronológica b

A Figura 7 apresenta a revisão da proposta apre-
sentada na atividade 2.
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• Atividade 4 - Associação de cenas e falas a
personagens da história

o NUMERE as frases seguindo a ordem (do início para o

fim) como aconteceu no desenho "Melhor Presente":

Figura 7

A Atividade 4, composta pelo comando que segue
e a Figura 8, relacionam personagens do filme a suas falas.
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o RESPONDA as perguntas, OBSERVE as cenas e ESCRE-
VA os nomes das personagens:

o Pequeno Príncipe. O MejoraA Irmã. O Menino. Bil~.Jedi

Figura 8

o) QUITIfalou o primeiro Irose?

b) QuITl respondeu o segundo Irose?

c) Quem é o Senhor do primeirolrose?

d) QuITl é o garoto de lOOe?

e) Quem é o moãnho?

fJ No trecho do primeiro frase «não o leve) estão falando de llJem?

o) Quem falou o primeio Irase?

b) Quem respondeu Q segundo Irase?

t) De quem estão f~ondo no trecho A (an!ÍtJa dele é mvito pobre?

o) Quem fo)ou o Irase?

b) A quem se refere o po~vro ele?

t) A quem se relere o pmovro soo?
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Atividade 5 - Trabalho com a negação

Percebemos uma certa incompreensão dos estu-
dantes em frases que trazem o advérbio de negação NÃO
e de sufixos negativos, como 'in-' em palavras com sig-
nificados de contextos ora positivos, ora negativos. Para
auxiliar os estudantes nessa compreensão, apresentamos
uma série de frases com diferentes formas de registro de
estruturas positivas e negativas para que marcassem com
carinhas, o sentido que cada sentença queria dar. Após o
treino com a atividade, vimos que os estudantes passaram
a perceber melhor as marcas da negação presentes nos
textos, de um modo geral. A Figura 9 reproduz as frases
propostas e analisadas:

o Em cada frase, MARQUE com uma carinha TRISTE

(®) se o significado é triste (negativo) ou com uma cari-

nha ALEGRE (©) se o significado é positivo:

Há vinte anos me sinto feliz = ©
Há vinte anos me sinto infeliz = ®
Há vinte anos me sinto triste = ®
Há vinte anos me sinto alegre = ©
Há vinte anos não me sinto alegre = ®
Há vinte anos não me sinto triste = ©
Há vinte anos eu sofro = ®
Há vinte anos eu 1JjQsofro = ©

á vinte anos não me sinto infeliz = ©
Figura 9

Atividade 6 - exercício síntese de pontos
aprendidos ao longo da sequência didática tra-
balhada

Segue uma proposta de atividade aplicada na re-
visão de conteúdos, com uma estrutura muito conhe-
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cida em questões de provas de vestibulares e concurso,
cujo objetivo é familiarizar o estudante com um tipo de
questão com a qual irá se deparar em certames e exa-
mes nacionais ou locais. Trata-se do modelo de questões
objetivas para identificação de itens CERTOs e ERRADOs.
Segue um exemplo que foi aplicado na sequência didática
apresentada, na qual fixava o termo VÉSPERA,PREDILETO,
TOPO, SOB,SOBRE,SOUBEe SOBE:

o ESCREVA (C) para CERTO e (E) para ERRADO:

() Na frase "Então, um dia antes do Natal", se trocarmos

a expressão UM DIA ANTES pela palavra VÉSPERA o

significado continua o mesmo.

() Na frase "Era o bolo favorito
de Billy", se trocarmos a palavra

FAVORITO por PREDILETO, O

significado continua o mesmo.

( ) Na frase "É possível que queiram

colocá-Io no topo dela", se trocar-

mos a palavra TOPO por EM CIMA,
o significado muda.

o COMPLETE a frase. ESCREVA na linha UMA das pala-

vras seguintes:

SOB ou SOBRE ou SOUBE ou SOBE

O pássaro disse para o Pequeno Príncipe que os pre-

sentes ficam ( ) a árvore de Natal.

Esses, enfim, são modelos de algumas das ativi-
dades criadas especificamente para o texto trabalhado,
mostrando a necessidade de o professor criar o seu mate-
rial e kits didáticos que poderão trazer estruturas relevan-
tes ao aprendizado do estudante, ao mesmo tempo em
que amplia o seu conhecimento de mundo e promove o
aprendizado da lingua portuguesa, da forma como é mais
acessível aos estudantes surdos, aprendizes dessa como
sua segunda lingua.
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Considerações finais

o planejamento e aplicação dessa unidade propi-
ciou aos estudantes o desenvolvimento de uma série de
habilidades, além de lhes proporcionar o conhecimento
de uma parte da literatura universal, representada pelo
Pequeno Príncipe, ícone da clássica obra de Antoine de
Saint-Exupéry.

Após a aplicação dessa unidade, os procedimentos
descritos foram registrados e reaplicados no planejamen-
to e elaboração de novas propostas didáticas desenvolvi-
das, posteriormente, com os mesmos estudantes. Perce-
beu-se que o fato de os estudantes se acostumarem com
algumas estratégias levava-os a prever algumas sequências
e propostas de atividades que se tornaram rotineiras, ou
seja, previam novas situações, ampliavam-nas e transfe-
riam o aprendizado para novos contextos.

Percebemos a vontade dos estudantes em apren-
der mais e mais a língua portuguesa. Nos horários vagos
dos estudantes nos procuravam. E, vez por outra, per-
cebíamos que alguns estudantes escapuliam de aulas de
outras disciplinas para assistirem às aulas de língua por-
tuguesa. Essas atitudes nos impressionavam, pois per-
cebíamos que estávamos no rumo certo, sustentado em
bases teóricas adequadas e em uma pesquisa que procura
avaliar, todo tempo, se as estratégias empregadas estavam
sendo eficientes para a proposta de ensino.

Também surpreendeu-nos o fato de que, sempre,
incentivávamos os estudantes a consultarem no dicioná-
rio as palavras que não conheciam. Começamos a perce-
ber consultas espontâneas dos estudantes ao dicionário, a
fim de entender o significado de palavras apresentadas na
legenda do vídeo em apresentação e estudo.

Os estudantes, vez por outra, interrompiam as
explicações para solicitar esclarecimentos de frases ou
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palavras correlatas, que extraiam de outros contextos de
leitura pelo qual passavam.

Mediante uma proposta de trabalho interacionista,
o apelo das professoras à interação era tão grande que,
por vezes, expectadores, em especial, quando eram sur-
dos, não se continham em seu papel de observadores,
o que mostrava a efetividade do processo interacionista
aplicado às aulas.

Essas e outras questões que vínhamos, pouco a
pouco aplicando e analisando, levaram-nos a crer que,
a cada dia mais e melhor, o estudante dava um passo
rumo à leitura e escrita mais autônomas. Além de ensi-
nar a língua portuguesa, ficou claro para nós que a forma
como o trabalho era conduzido, levava os estudantes ao
desenvolvimento da sua autonomia, ao desenvolvimen-
to do pensamento e das habilidades de memória, posto
que, constantemente eram interpelados, por exemplo, a
reproduzirem as frases em língua portuguesa, em suas
respectivas estruturas, traduzidas para a língua de sinais
(sem tradução palavra por palavra). E o mais importante,
os estudantes, dia após dia, entendiam melhor a língua
portuguesa.

A ordem sistematizada para o ensino da língua
portuguesa por meio de um vídeo foi empregada para a
leitura de novos filmes. O sucesso da primeira experiên-
cia se manteve.
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Incentivávamos os estudantes a assistirem a filmes
com legenda, também, em casa. Dia após dia, víamos a
leitura mais ágil dos estudantes, que se acostumaram à
leitura de legendas de filmes, sem o auxilio de um falante
nativo e sem comprometer a informação do texto. Os
textos multimodais trazem informações em si, presentes
não somente no texto em língua portuguesa, mas também
nas imagens. O ensino de língua portuguesa associava as
imagens ao texto, o que facilitava a compreensão dos es-
tudantes ..



o Projeto POPS representou, em nossa experi-
ência com o ensino de português como segunda língua
para surdos, um efetivo laboratório para a construção de
uma proposta eficiente para o ensino de português como
segunda língua para estudantes surdos. Foi um trabalho
árduo e lento, cujos resultados foram excelentes. Os es-
tudantes começaram a despertar para o entendimento do
texto escrito, embora, ao final, ainda não estivesse pron-
tos; contudo, já era nítida a autonomia que alcançaram ao
procurar textos para leitura; dia após dia, via-se um maior
amadurecimento no desenvolvimento das demais discipli-
nas. Muitos dos estudantes que participaram desse proje-
to, passaram no vestibular de Língua de Sinais Brasileira/
Português como segunda língua, da Universidade de Bra-
silia. Isso mostra como estávamos no caminho.

Ao final do Projeto, concluímos que, assim como os
professores construíram e desconstruíram suas hipóteses,
os estudantes também demonstraram construir e descons-
truir hipóteses daquilo que já conheciam. O filtro afetivo
baixo facilitou o aprendizado e o conhecimento da meto-
dologia, levou os estudantes a anteciparem informações
e, ao se depararem com novos contextos, semelhantes ou
afins, transferiam suas aprendizagens, com grande destreza.

Essa proposta, enfim, sistematizada, apresenta-se
como um modelo a ser repetido, não como uma receita de
aula ou um modelo rígido, mas como referência para uma
série de procedimentos a serem considerados no ensino de
português como segunda língua para estudantes surdos.
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A TI VI DADES PROPOSTAS

a) Que contribuições esse texto traz para o ensino de

português como segunda língua para surdos?

b) Você identifica diferenças entre a proposta de ensino

de português como primeira língua e o ensino de por-

tuguês como segunda língua? Justifique.

c) Com base na proposta apresentada, escolha um tex-

to e proponha uma sequência didática para o desen-

volvimento de uma unidade de ensino de português

como segunda língua para estudantes surdos, com a

elaboração de, no mínimo, três atividades, com base

na mesma história trabalhada, diferente das propostas

desenvolvidas pelas professoras durante a pesquisa.

d) Elabore 5 questões que tratem do ensino de português

como segunda língua para estudantes surdos, na Edu-

cação Básica. Use essasquestões para entrevistar uma

professor que atua nessa área. Escreva uma síntese das

respostas dadas pelo profissional, compare o que ele

diz com o que foi abordado no texto e apresente um

análise crítica da entrevista, incluindo a sua percepção

acerca da consciência do professor sobre o que signi-

fica ensinar português como segunda língua para estu-

dantes surdos, incluindo o nível de proficiência desse

professor, em Língua de Sinais Brasileira.
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Estelivro representa um esforço em tentar
resgatar o espaço da literatura em sala de
aula de língua materna. Mas, ao mesmo
tempo, ele poderá contribuir para o processo
de ensino do texto literário e em particular
para o período de estágio, quando o
professor trabalhar a didática do ensino de
Literatura. Umespaço que foi, de certa
forma, negado com a compreensão
equivocada do ensino de língua e de
literatura registrada nas duas últimas
décadas, em particular. Mas, diferentemente
do que muitos ainda pensam, o texto literário
permite, ao estudante, ter acesso a
contextos diversosde uso da língua, o que
marca uma pluralidade em sua existência. A
diversidade em sua tessitura também
delineia as muitas formas que seususuários
fazem do texto literário, mostrando marcas
de classessociais diversas,de contextos
comunicacionais plurais.A vida e a ficção se
reúnem e dialogam no mundo da literatura.
Portanto, estudar o texto literário é também
interagir com o outro, considerando aspectos
humanos. E,por essarazão, podemos
entender que estudar o texto literário permite
ao leitor/produtor experimentar, degustar,
sentir a sensibilidade, a beleza do texto, é
experimentar pela leitura e escrita aspectos
culturais, artísticos,políticos, sociais e
linguageiros de um povo, de uma civilização.
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Considerando que um dos objetivos da
universidade é formar profissionaispara atuar na

sociedade, entendemos que a formação deve
ser coerente com a realidade do cotidiano
escolar. Poisbem, a organização deste livro
surge da necessidade de compartilhar e ampliar

conhecimentos relativos à educação de pessoas
que compõem o público alvo da educação
especial na perspectiva da inclusão, oferecendo

múltiplos olhares a essa temática, ainda tratada
de modo tão tênue nos cursosde licenciatura.

Portanto, os textos aqui disponibilizados podem
auxiliar estudantes em formação, futuros

docentes que atuarão nas escolas do sistema
brasileiro de ensino, onde as crianças e jovens
com deficiência devem estar incluídas.

Nele estão reunidos textos, frutos de estudos e
pesquisas,e de experiências desenvolvidas por

diversosautores que atuam na educação
especial, e que certamente contribuem para

uma ampla compreensão acerca dessas

crianças e jovens que apresentam singulares
condições física, sensorial, intelectual e

linguística, considerando suaspossibilidadés e
seusmodos diferenciados de aprender e

apreender o mundo e com ele se relacionar.
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