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Resumo: 

 

Esta Unidade Didática “A aprendizagem da 

escrita da Língua Portuguesa pelo aluno 

surdo no primeiro ano do Ensino Médio”, 

justifica-se pela urgência em viabilizar 

caminhos para auxiliar o aluno surdo na 

aquisição da Língua Portuguesa na 

modalidade escrita. Muitos alunos surdos, 

inseridos no cotidiano escolar das escolas 

comuns, demonstram pouco conhecimento da 

escrita do português, de tal modo que quando 

necessitam empregar esse sistema de escrita 

, muitos não conseguem. Sendo assim, na 

busca de elementos que favoreçam a 

compreensão e a intervenção, acerca dos 



processos de leitura e escrita dos alunos 

surdos, essa proposta de intervenção  será 

realizada  com um aluno surdo, do 1º ano do 

Ensino Médio, em contra turno. Durante a 

intervenção, buscar-se-á o desenvolvimento 

de estratégias que possam favorecer um 

melhor desempenho em leitura e escrita, pelo 

aluno já citado. Acredita-se então que, por um 

processo de generalização, as estratégias 

consolidadas neste estudo poderão contribuir 

positivamente com o desempenho em leitura 

e escrita de diferentes alunos surdos usuários 

de língua de sinais.  
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APRESENTAÇÃO 
 
 

Esta Unidade Didática é destinada a um aluno de 15 anos, que apresenta 

surdez profunda, filho de pais ouvintes e é o primeiro, de uma prole de três filhos. 

Suas irmãs são ouvintes. A comunicação entre ele e os seus familiares ocorre por 

meio de códigos familiares, ou seja,  por gestos específicos criados em sua  casa. 

Seu contato com a língua de sinais acontece somente na escola, onde está 

matriculado no 1º ano do Ensino Médio. É   também, o único aluno surdo do Colégio 

Estadual Rui Barbosa- Ensino Médio. Suas  atividades escolares são realizadas com 

a presença do Intérprete Tradutor de Língua de Sinais. O aluno frequenta o Centro 

de Atendimento Especial ao Surdo, atualmente denominada Sala de Recursos 

Multifuncional – Surdez,  desde que ingressou no Ensino Fundamental séries iniciais 

e, foi a partir deste momento, que o aluno teve contato com a língua de sinais. A 

implementação desta unidade didática será possível mediante a intervenção 

pedagógica com o aluno surdo, em contra turno. 

 Na proposta de intervenção teremos como objetivo auxiliar o aluno a superar 

a leitura mecânica da palavra e,   formar a imagem mental do conteúdo lido, de tal 

modo que esse alcance autonomia em relação ao material escrito. Nossa 

expectativa é de que, gradativamente, o aluno alcance autonomia intelectual. 

   A necessidade de estudar sobre a linguagem e a linguagem escrita  resultou  

de minha experiência pedagógica, com alunos surdos, percebo a dificuldade 

enfrentada por eles para compreenderem a informação lida nos textos das 

disciplinas teóricas. Para a realização de atividades que exigem que se responda às  

questões formuladas pelo professor, o aluno surdo frequentemente só as realiza se 

a resposta estiver explícita no texto. Quando a reposta exige uma leitura do 

conteúdo  implícito, ou o estabelecimento de relações com conhecimentos gerais, a 

interpretação do texto se torna ainda mais improvável. Tais dificuldades em relação à 

interpretação de texto ocorrem mesmo quando o intérprete de Língua de Sinais, 

atuante nas salas de aula de ensino regular, faz a leitura/interpretação integral do 

texto solicitado pelo professor. Essa inquietante realidade me impõe um 

questionamento: como posso contribuir para que o aluno surdo com o qual atuo, o 

único na escola campo de implementação deste projeto , avance na aprendizagem 

da Língua Portuguesa escrita? Como minimizar sua dificuldade de aprendizagem em 

leitura e escrita? Como auxiliá-lo na compreensão do texto lido e assim dar conta 



dos descritores da Língua Portuguesa do Ensino Médio, previstos nas avaliações 

oficiais? Como ajudar o aluno a produzir textos orientados pela linguagem interna,  

sem a necessidade do emprego  de sequências de imagens como apoio? 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1 O papel da linguagem para o desenvolvimento do psiquismo 

 

O ser humano é a única espécie que desenvolveu a linguagem verbal. A 

linguagem verbal envolve tanto o aspecto da comunicação, quanto o aspecto 

simbólico.  O bebê, desde seu nascimento, interage com um adulto que lhe dá os 

cuidados necessários para garantir seu bem estar e o desenvolvimento da 

linguagem.  A linguagem se faz presente em todos os momentos da vida, ou seja, 

em todos os momentos há pessoas falando com a criança em desenvolvimento, ou 

próximo a ela. 

Galuch (2008), salienta que as ações do bebê nos primeiros dias de vida são 

respostas a instintos biológicos como a fome, a sede. No entanto, os fatores 

biológicos sobressaem apenas neste período de vida da criança, pois com as 

interações e mediações que ocorrem com os adultos elas vão desenvolvendo 

formas psicológicas mais sofisticadas. 

 

Dessa forma, compreende-se que todo o desenvolvimento da criança 
depende da presença do outro, daquele que possui domínio da linguagem 
para, dialeticamente, constituir-se como sujeito da e pela linguagem (LODI e 
LUCIANO, 2009, p. 33) 

 

Assim sendo, o ser humano se desenvolve em constantes trocas interativas 

que ocorrem durante toda a sua existência.Rego (2003) salienta que a atividade 

prática e as funções psicológicas são organizadas pela fala. A função da fala para 

adultos e para crianças é a comunicação. O choro, as expressões faciais, o riso são 

formas com que o bebê mantém contato com o adulto para lhe dizer que algo não 

está bem. Este momento Vygotsky chamou de fase pré-intelectual do 

desenvolvimento da fala. 

Galuch (2008) explicita que, para Vygotsky a aquisição da linguagem passa 

por três momentos: a fala social, fala egocêntrica e a fala internalizada. 

 



[...] quando a criança nasce, a linguagem está no plano social [...] por meio 
das interações com outras pessoas.[...] Em um segundo momento a fala se 
torna egocêntrica [...] a criança faz e, depois, diz para ela mesma o que faz 
[...]. Posteriormente a fala se desloca para o início da ação, primeiro diz e 
depois faz [...]. Finalmente a fala precede a ação, a criança fala e pode 
executar a ação, muito tempo depois. (GALUCH, 2008, p. 25)  

 

Rego (2003) salienta que Vygotsky atribuiu uma atenção especial à linguagem 

devido a sua importância na formação dos processos psíquicos humanos. Com a 

linguagem, a criança inicia a organização dos seus pensamentos, faz o 

planejamento das suas ações, bem como a representação mental dos objetos. 

 

[...] a linguagem, portanto, proporciona a constituição da atividade 
psicológica, a transformação e o desenvolvimento do pensamento, [...] 
permitindo haver a interação social, a internalização e a generalização de 
significados. (ORRÚ, 2008, p. 29) 

 

A linguagem contribui para o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores – atenção voluntária, percepção, memorização, raciocínio lógico e 

dedutivo, pensamento abstrato, imaginação, sentimento – que, desde o início da 

vida humana ocorrem e em cada pessoa repetem-se e transformam-se. 

A linguagem é o elemento fundamental para que as trocas se efetuem e para 

que ocorra “o desenvolvimento das funções complexas do pensamento nas suas 

especificidades. [...] Pois uma vez que a linguagem é internalizada será fator de 

organização dos processos mentais, conferindo novas formas ao pensamento” 

(GALUCH e MORI, 2008).  

As funções psicológicas superiores não são herdadas e sim desenvolvidas 

através das interações entre os pares humanos e com a realidade da qual fazem 

parte. Mediações estas sempre possibilitadas pela linguagem.  

Essa afirmação é corroborada por Barroco (2007, p. 242), quando propala 

que as funções psicológicas superiores são de origem social, e que só passam a 

existir no indivíduo, ante a relação mediada com o mundo externo. “As funções 

psicológicas superiores que aparecerão na criança ao longo do seu desenvolvimento 

não são pré-formadas, antes, ela irá se apropriando dos conteúdos que permeiam a 

vida de tais homens” (BARROCO, 2007, p. 254).  Na mesma direção, Vygotsky 

afirma: 

 

[...] todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no 
decurso do desenvolvimento da criança: a primeira vez nas atividades 



coletivas, nas atividades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas; a 
segunda nas atividades individuais, como propriedades internas do 
pensamento da criança, ou seja, como funções intrapsíquicas. (VYGOTSKY, 
2005, p. 38) 

 

A afirmação confirma que a mediação que ocorre pela linguagem, nos 

momentos interpsíquicos é que promove o desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores e, a interação social possibilita a ampliação das formas de apreender e 

organizar mentalmente as atividades. Ou seja, há uma modificação dinâmica, 

qualitativa e evolutiva ao longo do tempo e, em decorrência das mediações 

possibilitadas pela linguagem, nas funções psicológicas superiores.  

 

[...] as funções psicológicas [...] constituem o pensamento e podem 
expressá-lo por meio de diferentes representações, tais como a escrita, o 
cálculo, o desenho, a arte, entre outras formas criativas do desenvolvimento 
cultural. (GOULART, 2011, p. 31) 

  

Goulart (2011) explicita que o pensamento pode se manifestar por diferentes 

representações, dentre elas a escrita. A escrita assume papel de especial 

importância, na constituição dos processos psicológicos mais complexos. Nesse 

sentido, Silva (2008) salienta que: 

[...] a língua escrita é um recurso semiótico capaz de impulsionar 
positivamente o desenvolvimento do pensamento, motivo pelo qual é 
imprescindível para o registro, sistematização e armazenamento de idéias, 
valores, conceitos, formas de ser e agir. (SILVA, 2008, p.7) 

 

Rego (2003) observa que a aprendizagem da linguagem escrita proporciona 

um considerável salto no desenvolvimento da pessoa. O domínio da escrita implica 

no uso de um simbolismo de segunda ordem.  

Shimazaki (2008) apoiada nos estudos de Luria, e refletindo sobre o 

simbolismo na escrita afirma que: 

 

[...] o desenho começa a ser usado pela criança quando a linguagem falada 
já progrediu. Para o autor, inicialmente, a criança desenha de memória, 
mesmo diante do objeto solicitado, pois desenha o que conhece. A criança 
apresenta momentos em que percebe que alguns traços podem representar 
ou significar algo, apesar de ainda não perceber tais traços como um 
símbolo. Geralmente, os traços contêm elementos que lembram o objeto 
desenhado. À medida que a criança vai estabelecendo interações de 
diversas naturezas, os desenhos vão se tornando língua escrita real, cuja 
representação de relações e significados individuais vai se convertendo em 
sinais simbólicos abstratos. O desenho acompanha a fala que, por sua vez, 
permeia o desenho. [...] um processo decisivo e essencial para o 
desenvolvimento da escrita. (SHIMAZAKI, 2008, p. 86) 



 

No entanto, a aprendizagem da escrita, em oposição à aquisição da 

linguagem oral, é resultado de situações formais, que são marcadas por uma 

intencionalidade. Assim, Luria ( apud Silva, 2008, p. 53) esclarece: 

 

A linguagem oral constitui-se no processo de comunicação natural da 
criança com o adulto; [...]. A linguagem escrita possui uma origem 
completamente diferente e outra estrutura psicológica. Esta aparece como 
resultado de uma aprendizagem especial, que começa com o domínio 
consciente de todos os meios de expressão escrita. [...] a linguagem escrita 
[...] é, desde o início, um ato voluntário consciente, no qual os instrumentos 
de expressão se configuram como o principal objeto da atividade. [...] 
Somente depois da automatização dessa linguagem escrita, estas ações 
conscientes transformam-se em não-conscientes e ocupam um mesmo 
lugar que as operações correspondentes (separação dos sons, procura das 
articulações, etc.) possuem na linguagem oral.    

 
Na citação de Luria, em destaque, pode-se perceber que a aprendizagem da 

escrita está atrelada com a linguagem oral. Nesta perspectiva como propiciar a 

aprendizagem da escrita para alunos surdos? 

 

2- A condição linguística do surdo usuário de Libras 

  

Com a aprovação da Lei n.10436/02, conhecida como Lei da Libras,  que 

reconhece a Língua Brasileira de Sinais como o sistema linguístico da comunidade 

surda e do Decreto 5626/05 que regulamenta a citada Lei, bem como o artigo 18 da 

Lei 10098/00 que define quem é a pessoa surda e todas as suas necessidades no 

aspecto educativo e social, “os surdos são oficialmente reconhecidos como 

comunidade linguística, ou minoria linguística, dentro do território nacional.” 

(SANCHES, 2014, p.28) 

 Diante dessas bases legais alcançadas pela comunidade surda Karnopp 

(2004) defende  

[...] o acesso à palavra (em sinais e na escrita) é traduzido como     uma 
forma de acesso das pessoas ao mundo social e lingüístico, sendo condição 
mínima e necessária para que o aluno possa participar efetivamente da 
aula, entendendo e fazendo-se entender. ( KARNOPP, 2004, p.106 In: 
SILVA, 2008, p.24) 

 
 

As palavras de Karnopp (2004) evidenciam a condição bilíngüe  da pessoa 

surda. Para Sanches (apud Gesueli, 1998, p.36) “o modelo bilíngüe parte do 

reconhecimento de que os surdos estão em contato com duas línguas e que uma 



destas línguas é a língua de sinais.” 

Deste modo, a língua de sinais é a primeira língua (L1) e a segunda língua 

(L2) para os surdos brasileiros é a Língua Portuguesa escrita e oral que é aprendida 

sistematicamente, intencional e organizada. 

Sanches (2014, p.30) explicita que os surdos “aspiram o uso de duas línguas 

de modalidade distinta, a aquisição da primeira língua determinará o aprendizado da 

segunda[...].” 

  Pereira (2013, p.48) confirmando a afirmação de Sanches (2013) explicita 

que  “[...] uma vez adquirida a língua de sinais, essa será fundamental na 

constituição do português [...] preferencialmente na modalidade escrita”. 

  Rodrigueiro e Yaegashi (2013) revelam que em média 5% de crianças surdas 

são filhas de pais surdos e que a  apropriação da língua de sinais e a imersão na 

cultura surda corresponde a de qualquer criança de um determinado grupo. No 

entanto, os demais 95% são filhos de pais ouvintes que não conhecem ou não 

aceitam a língua de sinais. 

   A respeito das crianças surdas filhas de pais surdos, Pereira (2013, p.47)  

salienta que elas “[...] apresentam desenvolvimento linguístico, cognitivo e 

acadêmico comparáveis ao de crianças ouvintes, filhas de pais ouvintes, o que 

aponta para a importância de os surdos serem expostos  à língua de sinais o mais 

cedo possível”.  

 Lodi e Luciano (2009 p.33) reforçam a afirmação   anterior,  explicitando  que  

“será por meio das interações estabelecidas com e pela criança que ela poderá 

ampliar suas relações com o mundo, desenvolver suas funções psicológicas 

superiores e, enfim, constituir-se sujeito da linguagem.” 

 As autoras salientam também que  

 

o não acesso da criança surda à linguagem usada no contexto familiar – 
linguagem oral da língua portuguesa- acaba levando-a a um significativo 
atraso de linguagem, por não ter tido acesso a condições  realmente 
necessárias para seu desenvolvimento; como conseqüência, para o 
desenvolvimento dos processos que dependem da linguagem – 
organização de pensamentos, de suas ações, realização de novas 
aprendizagens, [...]. ( LODI  e LUCIANO, 2009, p.34) 

 
 

 Deste modo, a desvantagem dos surdos filhos de pais ouvintes “pode ser 

percebida nas primeiras interações comunicativas.” ( RODRIGUEIRO e YAEGASHI, 

2013, p.57) 



 Essa é a realidade da maioria dos surdos e, a esse respeito Fernandes 

explicita que 

[...] as crianças surdas necessitam de uma modalidade lingüística que 
atenda as suas necessidades visuais espaciais de aprendizagem o que 
significa ter acesso a Libras, assim que for diagnosticada a surdez, para 
suprir as lacunas que a oralidade não preenche em seu processo de 
desenvolvimento da linguagem e do conhecimento de mundo. 
(FERNANDES, S/D, p.2) 

 

 Assim, para a criança surda desenvolver a linguagem, a primeira condição é 

que ela  tenha contato com usuários de língua de sinais,  de tal modo que possa 

adquirir, espontaneamente,  a primeira língua por meio do diálogo contextualizado . 

 No entanto, se a criança surda não tiver contato com uma comunidade surda, 

é na escola que a mesma irá adquirir a primeira língua, ou seja, a língua de sinais. 

 

os alunos surdos chegam à escola, freqüentemente, sem uma língua 
desenvolvida e, como conseqüência, com um conjunto de conceitos e 
conhecimentos restritos quando comparados a seus pares ouvintes, eles 
necessitam de forma mais contundente seguir as explicações do professor, 
estando atentos às solicitações e propostas. (LACERDA,2009, p.52). 

 
 Lacerda (2009), explica que a realidade de muitas crianças surdas, filhas de 

pais ouvintes que chegam à escola sem um conhecimento profundo da língua de 

sinais e que, muitas vezes, é na escola que as mesmas terão condição de ter 

experiências para a aquisição da língua de sinais. 

 Santos e Gurgel (2009 p.53) salientam que “a língua de sinais é fundamental 

para os processos de desenvolvimento de linguagem e aprendizagem da criança 

surda, pois é por meio desta que ele vai ter acesso ao conhecimento e poderá 

interagir com o mundo.” 

 
A relação do surdo com a escrita alfabética 

 

 Vygotsky (1989 p.120) faz uma consideração importante a respeito da escrita, 

salientando que ela é um simbolismo de segunda ordem, ou seja, “[...] a linguagem 

escrita é constituída por um sistema de signos que designam os sons e as palavras 

da linguagem falada [...] são signos das relações e entidades reais.”  

 Silva (2013, p.23) explicita que a escrita para Luria (2006) é “um instrumento 

cultural, uma técnica auxiliar que contribui para o desenvolvimento humano desde os 

primeiros rabiscos infantis.” 



Nesta perspectiva, aprendizagem da Língua Portuguesa, na modalidade 

escrita pelo aluno surdo é questão de estudo entre vários pesquisadores, entre eles, 

Fernandes (2006), Lacerda ( 2009), Silva (2001). 

Isto ocorre porque os surdos, mesmo em séries avançadas de escolarização, 

[...] desconhecem a função social da produção escrita e não conseguem perceber 

que para produzirem um texto, não basta a justaposição de palavras ou sentenças 

soltas, mas que ele exige operações complexas. (SILVA, 2001, p. 41) 

 Com relação à exigência do emprego da escrita do português pelo aluno 

surdo, Lacerda e Lodi (2009, p. 17) relatam que a “dinâmica educativa da sala de 

aula ainda é centralizada na língua oral e escrita do grupo majoritário.[...] impedindo, 

desse modo, o surdo de participar de algumas atividades propostas[...]”. No entanto, 

a não participação do surdo nas atividades de sala de aula é explicada por Silva 

(2013, p.76)  devido a “ ausência ou diminuição da acuidade auditiva não realizam a 

associação som/letra, melhor dizendo, fonema/grafema.” Neste sentido, a 

aprendizagem da escrita alfabética por este caminho torna-se  difícil para o surdo.  

 

As Pesquisadoras Karnopp e Pereira (2010) observam que, uma boa parte 

dos surdos têm pouco conhecimento do português escrito e 

 

[...] o distanciamento das práticas de leitura e de escrita, somado a pouca 
ou nenhuma familiaridade com o português resultam em alunos que sabem 
codificar e decodificar os símbolos gráficos, mas que não conseguem 
atribuir sentidos ao que lêem. (KARNOPP e PEREIRA, 2010, p. 35) 

 

As autoras afirmam que essa situação contribuiu para que os surdos não 

tivessem condições de participar da sociedade, fazendo uso da leitura e da escrita 

da Língua Portuguesa. Silva (2013, p. 45) destaca que a aprendizagem da escrita 

“não atende somente a uma necessidade social ou cultural, mas é um conhecimento 

fundamental para o desenvolvimento da consciência”. 

Diante dessa realidade, a qual  muitos surdos são submetidos acredita-se que 

a proposta do letramento contribuirá para aquisição do sistema de escrita da língua 

portuguesa por essa minoria linguística, de maneira significativa.  Silva (2013, p.77) 

afirma  que “o letramento e sua relação com o ensino da Língua Portuguesa escrita 

aos surdos é considerado o processo que compensa a ausência/diminuição da 

audição no sentido da aprendizagem da escrita por esses sujeitos”.  



 O conceito de letramento tem sido exaustivamente apresentado e discutido 

por Soares (2000, p. 17) que o define como o “estado ou condição de quem se 

envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e escrita”.  

Apropriando-se do conceito de letramento e apresentando-o como o caminho para a 

apropriação da escrita pelo aluno surdo, Fernandes (2006) salienta que o 

 

[...] letramento toma a leitura e a escrita como processos complementares e 
dependentes (o português é o que o aluno lê/vê); o letramento considera a 
leitura e a escrita sempre inseridas em práticas sociais significativas; há 
diferentes tipos e níveis de letramento, dependendo das necessidades do 
leitor/escritor em seu meio social e cultural. (FERNANDES, 2006, p. 8-9) 

 

Sabe-se que a leitura e a escrita estão inseridas na sociedade em diferentes 

práticas sociais e, por sua vez, a escrita é um recurso de comunicação utilizado 

entre ouvintes e surdos. Por isso, estas práticas sociais de leitura e escrita devem 

ser desenvolvidas com atividades contextualizadas, para que o surdo possa 

aprender a Língua Portuguesa. (Fernandes, 2006) 

 Gesueli (2010) afirma que, todo trabalho realizado no ensino da escrita para 

o surdo estará fundamentado no uso da Língua de Sinais. Ressalta ainda, que o 

professor deve ser o incentivador da criança surda no contato com os diferentes 

materiais escritos, para que o mesmo possa sentir necessidade da leitura e da 

escrita. 

Para Silva (2013, p. 43) “a escrita assume um papel relevante, uma vez que 

medeia o pensamento, materializando-o em suportes específicos [...]”. 

 

3 Ressignificando a interpretação de textos 

  

 Galuch (2013) realizou um estudo com livros didáticos de diferentes 

disciplinas, dentre elas Língua Portuguesa, adotados pelas escolas públicas 

municipais pertencentes  ao Núcleo Regional de Educação de Maringá. Os livros 

didáticos foram enviados às escolas por meio do Programa Nacional do Livro 

Didático. 

 A autora analisando  as atividades dos respectivos livros,  constatou que 

O ensino que se vê sistematizado no livro didático é uma expressão da 
formação que nega a autoridade da tradição, do conhecimento, necessária 
para o fortalecimento do indivíduo e para a autonomia decorrente desse 
processo, e em seu lugar se institui o espontaneísmo como forma de 
aprender para, com isso, colaborar para a consolidação do aprender a 



conhecer. A autoridade considerada necessária é justamente a que concede 
ao professor a tarefa de organizar as situações para o aluno ‛construir o seu 
conhecimento‟. (GALUCH, 2013, p.17) 

 

 A respeito dessa organização de ensino apresentada nos livros didáticos 

analisados, Delors (apud Galuch 2013, p. 17) apresenta o papel do professor como 

sendo aquele que 

deve estabelecer uma nova relação com quem está aprendendo, passar do 
papel de ‛solista‟ ao de ‛acompanhante‟, tornando-se não mais alguém que 
transmite conhecimentos, mas aquele que ajuda os seus alunos a 
encontrar, organizar e gerir o saber, guiando mas não modelando os 
espíritos, e demonstrando grande firmeza quanto aos valores fundamentais 
que devem orientar toda a vida. 

 
 

 Diante desta realidade Menegassi (2007, p.3)  salienta que “ em grande parte 

das séries no Ensino Fundamental, [...] os processos que envolvem o trabalho com a 

leitura não estão trazendo bons resultados”.  Esta afirmação evidencia que  

[..] a mediação do professor é imprescindível, pois o sujeito não se apropria 
do significado apenas por estar inserido em ambiente propícios, sejam eles 
alfabetizadores, letrados ou científicos. A interação com o objeto de 
conhecimento é importante, mas não suficiente. (GALUCH e SFORNI, 2009, 
p.123) 

 
 Fernandes (2003, p.138) , explicita que a atividade de leitura não é algo fácil  

e que “tomada de maneira simplista, poderíamos reduzi-la ao mero reconhecimento, 

identificação e atribuição de significados a símbolos gráficos” e não atribuição de 

sentidos para a construção do conhecimento. 

 Para que a leitura contribua para a construção do conhecimento, Menegassi 

(2011) explicita as etapas da leitura e que gradativamente o aluno irá se apropriando 

da construção de conceitos. As etapas são: Decodificação, Compreensão, 

Interpretação e Retenção.   

Decodificação: A decodificação é a primeira das etapas do processo de 
leitura. Sem ela, todo o processo fica emperrado e não permite que as  
demais etapas se concretizem. Nessa etapa, ocorre o reconhecimento do 
código escrito e sua ligação com o significado pretendido no texto. 
Compreensão: Compreender um texto é captar sua temática; é resumi-lo. 
Para que isso aconteça o leitor deve conseguir reconhecer as informações e 
os tópicos principais do texto, assim como, também domina as regras 
sintáticas e semânticas da língua usada. 
Interpretação: é a etapa de utilização da capacidade crítica do leitor, o 
momento que analisa, reflete, julga as informações que lê [...]. 
Retenção:[...] é responsável pelo armazenamento das informações mais 
importantes na memória do leitor.[...].( MENEGASSI, 2011, p.3-4) 

 
 Galuch (2013) corrobora com as etapas de leitura apresentadas por 

Menegassi (2011) e acrescenta a etapa de Reflexão. Esta etapa consiste em 



estabelecer relações com outras situações e conteúdos; tendo o conteúdo de texto 

como instrumento para a compreensão da realidade. 

Após concluída todas as  etapas  da leitura iniciam-se as atividades 

interpretativas,  

 

com perguntas que buscam respostas diretamente em partes do texto; 
perguntas que exigem do leitor a produção de inferências textuais; 
perguntas  que levam o leitor a refletir sobre o tema do texto a partir de 
experiências de sua vida [...]; perguntas que relacionam o tema do texto 
com a vida do leitor. (MENEGASSI,2005, p.112-113) 

 
 O uso dos procedimentos de leitura e interpretação auxiliarão  os alunos  

chegarem ao   entendimento do texto,  tendo o professor como mediador. 

 Sforni (2014, p.17) salienta que “ [...] a exposição do professor, o texto 

científico e as interações verbais entre os estudantes favorecem a transição do 

ilustrativo para o pensamento conceitual,  a linguagem é essencial [...] para abstrair 

elementos essenciais que a tornaram objeto de aprendizagem”. 

 
 

4- Propostas de ensino da escrita a alunos surdos 

 

4.1 Proposta de Fernandes (2003) 

 

 A aprendizagem da escrita para a criança ouvinte difere da criança surda. 

Para mostrar esta diferença, Fernandes (apud Silva, 2008, p.20) elaborou um 

quadro comparativo que mostra os aspectos da alfabetização para a criança ouvinte 

e o diferencial do aprendizado da escrita pela criança surda. 

 

Procedimentos adotados na 

alfabetização 

Implicações para a aprendizagem de 

alunos surdos 

-Parte do conhecimento prévio da 

criança sobre a língua portuguesa, 

explorando-se a oralidade: narrativas, 

piadas, parlendas, trava-línguas, rimas, 

etc.. 

 

-Não há conhecimento prévio 

internalizado; a criança não estrutura 

narrativas orais e desconhece o universo 

“folclórico” da oralidade. 

 



- O alfabeto é introduzido relacionando-

se 

letras a palavras do universo da criança: 

nomes, objetos da sala de aula, 

brinquedos, frutas, etc. Ex: A de abelha, 

B da bola, O do ovo.... 

 

-Impossibilidade de estabelecer relações 

letra x som; a criança desconhece o 

léxico 

(vocabulário) da língua portuguesa, já 

que no ambiente familiar sua 

comunicação restringe-se a gestos 

naturais ou caseiros (na ausência da 

língua de sinais). 

 

- As sílabas iniciais ou finais das 

palavras 

são destacadas para a constituição da 

consciência fonológica e percepção que 

a 

palavra tem uma reorganização interna 

(letras e sílabas). 

 

-A percepção de sílabas não ocorre já 

que a palavra é percebida por suas 

propriedades visuais (ortográficas) e não 

auditivas. 

 

-A leitura se processa de forma linear e 

sintética (da parte para o todo); ao 

pronunciar seqüências silábicas a 

criança 

busca a relação entre as imagens 

acústicas 

internalizadas e as unidades de 

significado 

(palavras). 

 

- A leitura se processa de forma 

simultânea e analítica (do todo para o 

todo); a palavra é vista como uma 

unidade compacta; na ausência de 

imagens acústicas que lhes confiram 

significado, as palavras são 

memorizadas mecanicamente, sem 

sentido. 

 

                
Fonte: FERNANDES, (in: SILVA, 2008, p. 20)   
 

 O quadro nos mostra que a alfabetização da criança ouvinte perpassa a 

relação fonema/grafema, ou seja, os sons e a grafia. Já a criança surda necessita “ 

de relações visuais de significação com a escrita, pois a mesma não consegue 

atribuir significados aos sons” (BERGAMASCO,  et al  2012, p.193) como faz a 



criança ouvinte. Enquanto que a criança ouvinte aprende a escrita pela rota 

fonológica, a criança surda aprenderá pela rota lexical. 

 Sabendo da especificidade de aquisição da linguagem escrita pela criança 

surda, Fernandes (2003) elaborou uma metodologia para leitura de textos,  que 

contempla cinco momentos. Estes momentos devem estar presentes no 

planejamento de atividades de leitura e escrita. São eles: 

     

1.Contextualização visual do texto; 2. „Leitura‟ do texto em Libras (ativação 
de conhecimento prévio de elementos lexicais, gramaticais e intertextuais; 
3. Percepção de elementos lingüísticos significativos, com funções 
importantes no texto, relacionados a sua tipologia e estilo/registro; 4. Leitura 
individual/verificação de hipóteses de leitura; 5. (Re)elaboração escrita com 
vistas à sistematização de aspectos estruturais. (FERNANDES, 2003, 
p.150-151)  

 

 Para atender o primeiro momento o professor deverá escolher um texto que 

contemple a linguagem verbal e não verbal, para que o aluno surdo possa fazer 

associações e construir sentidos.  Para Fernandes (2013, p. 151) “[...] A leitura de 

imagens conduzirá o processo de reflexão e de inferência sobre a leitura da 

palavra”. Por meio das imagens o aluno poderá ficar curioso sobre o que está sendo 

tratado no texto. 

 No segundo momento o aluno fará a leitura do texto.  A mediação do 

professor se concretizará  por meio de questionamentos para levar o aluno a 

confirmar ou não suas hipóteses de tal modo  que o mesmo não se limite a uma 

leitura superficial do texto. Cabe aqui ainda, a explicação de palavras e/ou 

expressões que o aluno surdo desconheça. Fernandes (2003, p.154) sugere que 

“[...] todas as respostas dos alunos sejam registradas no quadro [...] que constituirá 

um roteiro de leitura, posteriormente”.  

 Já no terceiro momento, o professor irá explorar junto com o aluno a tipologia 

do texto, a maneira como o texto está escrito, ou seja, se é verso ou prosa, o gênero 

textual, a acentuação, a gramática. Todos estes aspectos serão discutidos com o 

aluno para posteriormente começar o quarto momento. 

 O quarto momento consiste, de fato, na leitura do texto pelo aluno. Pois o que 

se fez anteriormente foi conhecer o texto (palavras desconhecidas, tipologia, gênero, 

gramática). Fernandes (2003) explicita que os momentos anteriores  

[...] chamaremos [...] de remoção de barreiras para a aprendizagem, pois 
assim entendemos todo o encaminhamento que age como mediador para o 
estabelecimento de funções psicológicas superiores: abstração, memória 
mediada, raciocínio lógico, linguagem, entre outros. Agora, de posse de 



todos estes conhecimentos o aluno irá realizar a leitura do texto. 
(FERNANDES, 2003, p.155)  

 

 Fernandes (2003, p.156) salienta também que a “ leitura individual é o 

primeiro passo para conquistar  a autonomia”. 

 Terminada a leitura individual do texto, o professor passará para o quinto 

momento que consiste na escrita. Após a leitura realizada nos momentos anteriores, 

é que o aluno produzirá um texto sobre o tema que estudou.  Dessa maneira, o 

aluno terá condições para escrever o seu texto, pois realizou várias atividades que 

permitiram culminar  neste momento. 

 Fernandes (2003) sugere que, todas as atividades de leitura sejam planejadas  

de modo que contemplem os cinco momentos apresentados.  Dessa forma, 

instrumentaliza o aluno surdo na apropriação da leitura e a escrita da Língua 

Portuguesa. 

 

4.2 Proposta de Silva (2013) 

 

Silva (2013)  realizou um estudo sobre a aprendizagem da leitura e a escrita 

pelo surdo,  utilizando  o texto como ponto de partida para o trabalho com a Língua 

de Sinais e a Língua Portuguesa.  Para Silva (2013) o ensino de uma outra língua 

seria uma retextualização,[...] o surdo conhece, utiliza, domina uma língua , 
a Libras, e a prática pedagógica deve garantir a aprendizagem de outra 
língua, a Língua Portuguesa escrita, para que esse sujeito possa transferir 
os conteúdos de uma para outra, conforme a necessidade. [...] o trabalho 
textual com surdos carece de retextualização e, para tanto, consideramos 
necessário o domínio de ambas as línguas para que se efetive a 
aprendizagem da leitura e escrita.( SILVA, 2013, pp. 165, 168) 

 

            Para a autora, o ensino da Língua Portuguesa para o surdo acontecerá  por 

meio de diferentes gêneros textuais, pois tais gêneros estão presentes nas práticas 

sociais. Silva (2013)   adverte   

que os surdos têm adquirido a Língua Portuguesa por meio do processo de 
letramento. [...] as palavras são aprendidas desvinculadas da sintaxe, ou 
seja, aprende-se o vocabulário em Língua Portuguesa, porém a estrutura 
frasal não é trabalhada como conteúdo escolar de maneira 
sistemática.[...].(SILVA, 2013, p.176) 

  

  Silva (2013) propõe a análise de produções escritas dos alunos de diferentes 

gêneros textuais nas seguintes perspectivas: do Letramento, Concordância Nominal, 

Concordância Verbal, Organização Sintática e Topografia. 

 No Letramento far-se-á  a análise da acentuação, ortografia, sinais de 



pontuação, acréscimo ou supressão de letras. Já no que se refere à concordância 

nominal, Silva (2013) explicita que serão  analisados os substantivos, adjetivos, 

artigos. 

 Para a analisar a concordância verbal temos a concordância verbal em 

número e pessoa. Na Organização Sintática serão observados os elementos 

coesivos, o desenvolvimento das idéias, pronomes, artigos. E por último,  a 

topografia que consiste na análise da paragrafação, e a disposição do texto na folha.  

 Nesta proposta, solicita-se uma produção textual do aluno. Após a análise 

dessa produção são  realizadas as intervenções, de acordo com cada item 

mencionado. 

Silva (2013) salienta que,  após a intervenção nas produções escritas dos 

alunos surdos houve de certa maneira uma melhora nas demais produções escritas. 

A autora relata que os mesmos  

 
utilizavam os verbos no tempo infinitivo, como requer a estrutura da Libras 
e, após vivenciarem a organização de ensino proposta, utilizaram as regras 
sobre o uso dos verbos em outra língua. Não podemos afirmar que houve 
internalização, uma vez que o tempo de coleta teria de ser maior, ou seja, 
teríamos que realizar uma pesquisa longitudinal a fim de nos certificarmos 
que houve a aprendizagem. No entanto, apesar da insuficiência 
momentânea, podemos afirmar que houve a mobilização das Funções 
Psicológicas Superiores, uma vez que, tanto com a professora do CAES 
quanto com a pesquisadora, os sujeitos da pesquisa se reportavam às 
anotações sobre os tempos verbais antes de escrevê-los em Língua 
Portuguesa, apontando para a generalização de regras constituídas durante 
as intervenções pedagógicas. (SILVA, 2013, p. 297) 

 

 

 

4.3 Proposta de  Sanches (2014) 

 

Sanches (2014) realizou um estudo sobre a aquisição da linguagem escrita 

pelo surdo, a partir da proposta de Fernandes(2003), que realiza a leitura e a escrita 

em momentos específicos no decorrer da leitura.  

No entanto, no primeiro momento de investigação, na realização dos passos 

apresentados na proposta de Fernandes (2003 ), junto ao grupo de alunos, 

percebeu-se que não era possível avançar na aprendizagem da escrita.  Deste 

modo, Sanches (2014) realizou uma intervenção ligeiramente diversa da proposta de 

Fernandes (2003), embora esta tenha  balizado permanetemente seu suas  ações.  

Todos os itens da proposta estavam presentes, somente fora de ordem.  A tentativa 



de registrar  o texto do aluno se deu por meio de sinais que correspondiam à 

discussão feita no momento e, posteriormente a escrita abaixo do sinal. 

Dando continuidade ao trabalho, Sanches (2014) realizou a leitura do 

segundo texto e neste foram elencando vocabulários. Com o vocabulário pronto e 

disposto em um quadro-consulta, os alunos realizaram um texto,  buscando as 

palavras necessárias neste quadro. E terminado a atividade de escrita, outro texto 

da mesma temática foi lido, como mote para o  trabalho com  a escrita da Língua 

Portuguesa. Sobre os resultados da pesquisa realizada Sanches (2014) observa: 

 

Trabalhando nesta perspectiva de resultados podemos afirmar que é 
possível ao surdo se apropriar do português por meio de proposta de 
letramento bilíngue levando em consideração as particularidades 
decorrentes deste processo. Em momento algum encontramos em nossos 
dados, pistas que nos permitam afirmar que o surdo se desenvolve em 
língua portuguesa tal qual os ouvintes. (SANCHES, 2014, p109-113) 

 
 
 

As propostas até aqui apresentadas suscitaram reflexões, sobre condutas 

possíveis no ensino da escrita para o aluno surdo, do 9º ano do E.F., beneficiário 

desse estudo. Assim, foi  possível organizar uma intervenção didática, 

especialmente formulada, para atender tal aluno, como pode ser  verificado no item 

que segue.  

 

METODOLOGIA / INTERVENÇÃO 

A interpretação do texto escrito pelo aluno surdo: construindo uma proposta 

de intervenção a partir de Fernandes(2003) e Galuch(2014) 

  

Para o desenvolvimento dessa proposta de intervenção, pretende-se realizar 

atividades de leitura e interpretação de dois gêneros textuais diferentes. Diante das 

leituras feitas para fundamentar o nosso trabalho, percebeu-se que o texto é a 

atividade principal ( FERNANDES (2003); SILVA (2013), SANCHES(2014)  para que 

o surdo possa se apropriar da Língua Portuguesa na modalidade escrita. 

Como o foco deste estudo é a aquisição da Língua Portuguesa escrita, 

analisamos  uma atividade de  interpretação  de texto escrito realizada pelo aluno. 

Esta atividade  partiu  primeiramente, da leitura do texto em língua de sinais, pela 

intérprete de língua de sinais. Também as questões de interpretação foram lidas 

pela intérprete.  





 

 Fonte: caderno de Língua Portuguesa do aluno – ano letivo 2014. 

 

 Aas respostas escritas pelo aluno surdo  evidenciam que  este  tem 

dificuldade em responder o “Quem” da questão, ou seja, apresenta dificuldade em 

identificar o sujeito da ação. 

 Embora o aluno tenha, de certa maneira,  realizado uma boa interpretação de 

texto, em algumas respostas é possível observar que,  ele  copia informações a 

mais, que comprometem as respostas.. 

 Diante dessa interpretação apresentada pelo aluno, propusemos uma 

sequência didática, seguindo os cinco  momentos da proposta de Fernandes (2003), 

bem como as orientações  de  Galuch (2013), sobre  as estratégias para se fazer 

uma boa leitura. 

 Para tanto foram  escolhidos dois textos,  o primeiro é uma história em 

quadrinhos “ O pulo do gato”. O segundo texto é   um poema, “Ana Bela Comilona”. 

Ambos foram escolhidos devido em razão das informações visuais (pictográficas) 

que complementam o texto escrito. Os textos apresentam um belo  colorido e muitas 

pistas visuais para chamar a atenção do aluno sobre seu conteúdo.  

 Para realizar as atividades  optou-se em estudar o texto, dando a cada 

momento, ênfase em um aspecto particular da proposta de Fernandes (2003), sem 



contudo desconsiderar a cada intervenção, os demais aspectos sugeridos pela 

autora. O trabalho foi desenvolvido  ao longo de duas horas por dia, distribuídas da 

seguinte maneira: 

1ª aula – ênfase na contextualização visual do texto; 

2ª aula – ênfase na leitura do texto em Libras ( ativação do conhecimento prévio de 

elementos lexicais, gramaticais e intertextuais; 

3ª aula – ênfase na percepção de elementos linguísticos significativos, com funções 

importantes no texto. 

4ª e 5ª aula- ênfase na leitura individual; (Re) elaboração  escrita com vistas à 

sistematização de aspectos estruturais. 

 

Primeiro texto empregado na intervenção:  

   



 

Fonte: Garcia (2001, p.88-89) 

 

1-CONTEXTUALIZAÇÃO VISUAL DO TEXTO 

 

Apresentamos, em Libras,  os seguintes questionamentos: 

 

- O tipo de texto é: informativo, narrativo, descritivo ou instrucional? 

- O gênero textual é: cartaz, poema, carta, história em quadrinhos? 

- Quantos quadrinhos tem a história? 



-Quem são os personagens da história? 

- Quais são os tipos de balões  apresentados  na história? 

- O que significa ZAP! PLOFT! (sons onomatopaicos). 

- A expressão da menina e do gato mudam durante a história? 

- Em que lugar acontece a história? 

- Onde acontece o início da história? E o final? 

 

2-EXPLORAÇÃO DO CONHECIMENTO PRÉVIO E DE ELEMENTOS 

INTERTEXTUAIS 

Ler o título: Do que vai tratar o texto? Por que a escolha deste título? 

Conhece a palavra bichano? 

Leitura do texto. 

 

3-IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS TEXTUAIS E PARATEXTUAIS 

SIGNIFICATIVOS. 

 

3.1- LÉXICO 

-Consultar o dicionário e escrever o significado das palavras – BICHANO, 

SEDOSO, PAPO, TINA, ARMADILHA. 

-Qual o significado da expressão “Esse papo eu já conheço”. 

 

3.2- ASPECTOS GRAMATICAIS 

- Leia a frase e assinale a alternativa correta: 

a) [...] Quero lhe mostrar uma coisa! 

A palavra lhe refere-se    (     ) ao gato                        (     ) à menina 

b) Mas desta vez, ela não me pega. 

A palavra ela refere-se    (   ) ao gato        (    ) à menina 

A palavra me refere-se   (    ) ao gato       (     ) à menina 

- Escreva os verbos que aparecem no diálogo entre a menina e o gato. 

------------------------------------------             ---------------------------------------- 

________________________               ________________________ 

________________________                _______________________ 

________________________                _______________________ 

 



- Identifique  o tempo verbal de cada verbo destacado no item anterior. 

 

3.3- ELEMENTOS PARATEXTUAIS 

-Quais sinais de pontuação aparecem no texto? 

-Como são as letras que aparecem no texto? 

 

4- LEITURA INDIVIDUAL DO TEXTO E DISCUSSÃO DAS HIPÓTESES DE 

LEITURA. 

 

5- (RE)ELABORAÇÃO ESCRITA. 

ATIVIDADES. 

 

a) Quem a menina está chamando? 

b) Onde está o gato? 

c) Por que a menina chama o gato? 

d) Por que o gato não vai ao encontro da menina? 

e) O que a menina diz para tentar convencer o gato ir ao seu encontro? 

f) O que o  gato fez para fugir da menina? 

g) Por que o gato fugiu? 

h) Onde o gato caiu? 

i) O que a menina planejou para dar banho no gato? 

j) A menina conseguiu dar banho no gato? 

k) O gato está gostando do banho? Justifique a sua resposta. 

l) Reescreva o pensamento do gato que afirma que ele não quer tomar 

banho. 

m) Pinte  de azul a expressão utilizada pela menina  para chamar o gato. 

n) Você tem gato em sua casa? 

o) Gatos gostam de tomar banho? Por que? 

p) Você já deu banho em gato? Como foi? 

q) Reescreva o diálogo sem o uso dos balões.  

 

 

 

 



Segundo texto empregado na intervenção: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Fonte: Garcia (2001, p.136-137) 

 

1-CONTEXTUALIZAÇÃO VISUAL DO TEXTO. 

- O tipo de texto é: informativo, narrativo, descritivo ou instrucional? 

- O gênero textual é: cartaz, poema, carta, fábula? 

Observe a primeira cena: 

- Quem é a pessoa que aparece na imagem? 

- Quais as suas características? 

- Qual o seu nome? 



- Quais alimentos aparecem na imagem? 

-  Os alimentos são doces ou salgados? 

- Quais são os alimentos doces? 

- Quais são os alimentos salgados? 

- Aparece fruta na imagem? Qual? 

- Qual eletrodoméstico aparece na cena? 

-  Quais móveis aparecem ? 

- Onde a menina está comendo? 

- Quantos alimentos ela  come ao mesmo tempo? Quais? 

-  O que você mais gosta de comer? 

Observe a segunda cena: 

- Onde a menina está? 

- O que ela está olhando? 

- Quais alimentos estão em cima da mesa? 

- Que bebida está sobre a mesa? 

- Que outros objetos estão sobre a mesa? 

- O que mais aparece além de alimentos e objetos? 

 

2- EXPLORAÇÃO DO CONHECIMENTO PRÉVIO E DE ELEMENTOS 

INTERTEXTUAIS. 

Ler o título: Do que vai tratar o poema? Por que a escolha do título? Você conhece o 

significado da palavra comilona? 

Ler o poema:  

 O que significa NHAC, NHAC, NHAC? Você sabe o que é alfabeto? Você sabia o 

alfabeto antes de entrar na escola? Você gosta de vir para a escola? Você gosta de 

sopa? Sabe como faz sopa? De qual  sopa você gosta? 

 

3- IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS TEXTUAIS E PARATEXTUAIS 

SIGNIFICATIVOS. 

 

3.1-LÉXICO 

- Consultar o dicionário e ver o significado das palavras COMILONA, MAÇAROCA, 

SABICHONA, ALFABETO, REPLETO. 

- O que significa a expressão “Nada de abc”. 



 

3.2 – ASPECTOS GRAMATICAIS 

- Rescrever os verbos do poema e o tempo verbal. 

- Rescrever as palavras acompanhadas de artigos. 

 
3.3- ELEMENTOS PARATEXTUAIS 
 
- Quais tipos de letras aparecem no poema?  
- Quais são os sinais de pontuação do poema? 
 
4- LEITURA INDIVIDUAL DO TEXTO E DISCUSSÃO DAS HIPÓTESES DE 
LEITURA EM GRUPO. 
 
5- (RE)ELABORAÇÃO ESCRITA. 
 
ATIVIDADES 
 

a) Quem escreveu o poema? 
b) Quantos versos têm no poema? 
c) Quantas estrofes tem o poema? 
d) Quantas estrofes iniciam com  “Ana Bela Comilona”? 
e) Qual pronome podemos usar para nos referirirmos à Ana Bela Comilona? 
f) Quantas vezes a palavra PENSOU aparece no poema? Por que? 
g) Por que a palavra OPA está entre travessões(__)? 
h) O que Ana Bela come? 
i) O que é preciso Ana Bela fazer para começar a comer? 
j) Por que Ana Bela entendia de tudo na  mesa? 
k) O que Ana Bela não entende na escola? 
l) Quem encontrou a solução para Ana Bela aprender o alfabeto? 
m) Qual foi a solução? 
n) Como Ana Bela aprendeu o alfabeto? 
o) Na sua opinião devemos comer tudo o que vemos , como Ana Bela? 
p) Complete as frases: 

- Ana Bela come muito. Ela é__________________________________ 
- Ana Bela não sabia muito._______não era muito__________________ 
- Ana Bela chora muito.  ______é_______________________________ 
- Ana gosta de mandar. _______________________________________ 

      
q) Releia o poema e escreva-o em prosa. 
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