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RESUMO

A presente monografia tem como problematização quais práticas pedagógicas

podem auxiliar os surdos durante o período de alfabetização em L2? Apresenta

através de fundamentações teóricas os desafios no ensino inclusivo, a importância

da Libras como primeira língua, o ensino em língua de sinais e a análise de

propostas pedagógicas bilíngues do livro do MEC/2006, produzido por QUADROS e

SCHIMIEDT. As análises são feitas a partir da fundamentação teórica apresentada

previamente com base nos autores FERNANDES (2006), KARNOPP (2006), LIMA

(2017), MARTINS (2009), MENEZES (2001), MOURA (1997), STROBEL (2008) e

THOMA (2010). Os resultados dessa pesquisa demonstram a importância das

escolas para surdos ou bilíngues e acessíveis para as crianças surdas em processo

de alfabetização, assim como a importância da língua de sinais no aprendizado de

uma segunda língua.

Palavras-chave: Educação. Alfabetização. Surdez. Práticas Pedagógicas.



ABSTRACT

The present monograph has as its problematization which pedagogical practices can

help the deaf during the period of literacy in L2? It presents, through theoretical

foundations, the challenges in inclusive education, the importance of Libras as a first

language, teaching in sign language, and the analysis of bilingual pedagogical

proposals from the MEC/2006 book, produced by QUADROS and SCHIMIEDT. The

analyzes are made from the theoretical foundation previously presented based on the

authors FERNANDES (2006), KARNOPP (2006), LIMA (2017), MARTINS (2009),

MENEZES (2001), MOURA (1997), STROBEL (2008) and THOMA (2010). The

results of this research demonstrate the importance of schools for the deaf or

bilingual and accessible for deaf children in the literacy process, as well as the

importance of sign language in learning a second language.

Keywords: Education. Literacy. Deafness. Pedagogical practices.
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MEMORIAL EDUCATIVO

Durante vinte anos da minha vida, dezoito eu estive presente em uma escola,

um colégio ou outra instituição de ensino. Entrei na educação infantil aos dois anos,

no ensino fundamental aos cinco, no ensino médio aos treze e no ensino superior

aos dezesseis, e hoje aos vinte me encontro no oitavo semestre de pedagogia.

Meu primeiro contato com a escola ocorreu em 2003, quando entrei para a

escola Magistral em Ceilândia-DF. Não possuo muitas recordações da escola, porém

me lembro do ambiente de sala de aula, disposta com pequenas mesas redondas e,

em volta delas, pequenas cadeiras onde nos sentávamos em grupos.

Em 2006, mudei da escola Magistral para a escola Dinâmico, entrando na

primeira série (atual segundo ano) do ensino fundamental. Entrei para o ensino

fundamental cedo, com apenas 5 anos, pois havia sido ensinada a ler e a escrever

em casa por minha tia Zenaide, que é pedagoga.

Me lembro que na primeira semana de aula na 1ª série (atual 2º ano) chorei

muito porque não queria ir à escola. A sala agora era enfileirada, não havia mais as

mesinhas redondas, havia uma quantidade maior de alunos e crianças mais velhas e

maiores do que eu. Tudo parecia assustador, por isso não queria ficar em sala de

aula.

Não sei como aconteceu, mas logo me enturmei com os alunos, fiz muitos

amigos e passei a gostar muito da escola. A instituição era enorme, tinha duas

quadras de futebol, uma de queimada, laboratório de ciências, biblioteca e piscina.

Lá, tive a experiência da minha primeira feira de ciências, meu primeiro interclasse,

como também meu primeiro clube do livro.

Também tive uma professora, nós chamávamos de tia Dani, que eu gostava

muito, pois ela era muito amorosa e sempre me ajudou a me sentir querida na

escola, por isso até hoje nutro um carinho por ela.

Em 2011, me mudei de casa, então tive que mudar de escola novamente,

passei a estudar na Escola Atual em Águas Claras. Eu não gostava muito da

instituição, pois não me sentia confortável na turma, porém, ainda sim tive

professores bons e conheci amigos que tenho até hoje.
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Em 2014, entrei para o ensino médio e por conta da Escola Atual só ter até o

ensino fundamental II, mudei de escola outra vez, indo para o ALUB em Taguatinga

Sul, onde concluí os estudos e me formei na educação básica. Foram os melhores

anos escolares que tive, pois eu me sentia confortável na escola, tive um grupo de

amigos que eu gostava muito e graças ao ensino pude entrar na UnB.

Antes de ser uma escola, o prédio pertencia a um cursinho de pré-vestibular,

penso que por isso a escola não era aconchegante e nem tinha aquele “ar de

escola”, que as outras exibiam. O ensino também era voltado para o vestibular, não

havia trabalhos ou outras atividades para complementar a nota, apenas simulados e

provas com questões antigas do ENEM e do PAS.

No primeiro ano do ensino médio, a minha escolha de curso era Psicologia,

pois achava interessante a ideia de estudar sobre transtornos psicológicos e suas

vertentes. Porém no terceiro ano já não sabia mais o que queria fazer. A psicologia

já não parecia tão interessante. Foi por meio do exemplo que eu tenho na família,

minha tia pedagoga, e da influência da minha mãe que então por fim escolhi a

pedagogia.

Ingressei no curso de pedagogia na Universidade de Brasília pelo PAS no

segundo semestre de 2017. Quando entrei, estava sem interesse na faculdade por

conta de uma depressão, e acabei perdendo algumas experiências de caloura,

porém aproveitei o máximo que consegui na época.

Na universidade, comecei a ser estimulada a ter um pensamento crítico sobre

os conteúdos que me eram apresentados. Todos os professores me orientavam e

falavam sobre a importância de questionar, de nunca aceitar o que é dito, até mesmo

por eles, sem se perguntar se aquilo estava certo ou não. Esse foi um dos

ensinamentos mais importantes que adquiri na UnB.

No primeiro semestre, obtive conhecimentos tanto da área acadêmica quanto

na área emocional. Por exemplo, na disciplina de Projeto I com a professora Sinara,

aprendi muitas coisas consideradas básicas na universidade, mas que eu não havia

aprendido na escola, como: fazer uma resenha crítica, um seminário, um fichamento,

entre outros.

Também tive a disciplina Perspectivas do Desenvolvimento Humano com a

professora Sandra Ferraz, onde os conteúdos giravam no como acontecia o
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desenvolvimento do ser humano com foco na psicologia. Gostei de ter a disciplina

por conta do meu antigo interesse em cursar psicologia, mas também reafirmou que

esse curso não era a melhor escolha pra mim, mas sim a pedagogia.

Como já disse, quando entrei na universidade estava enfrentando uma

depressão, por isso tudo parecia mais difícil do que era e eu apenas queria desistir

da faculdade. No primeiro semestre, tive muita ajuda da minha mãe e das amigas

que fiz no curso para não desistir e continuar na faculdade.

No segundo semestre tive meu primeiro contato com a Educação Inclusiva

com a disciplina O Educando Com Necessidades Educacionais Especiais,

ministrada pela professora Fátima Vidal. A disciplina abordou de forma geral como

ocorre o aprendizado de cada pessoa com deficiência, características que estas

pessoas possuem e como tornar a educação mais acessível a elas.

Me lembro até hoje de como os conteúdos pareciam tão interessantes e eu

sentia tanta vontade de estudar sobre o assunto. A partir daí, comecei a me

interessar pela educação de pessoas com deficiência e a educação inclusiva, porém,

estava mais interessada no Espectro Autista.

Como dito anteriormente, durante o primeiro semestre tive uma introdução a

conteúdos de psicologia, sobre como se dá o desenvolvimento do humano. No

terceiro semestre, o foco se estreita e passa a ser a psicologia na educação do ser

humano, com a disciplina Psicologia da Educação. A matéria focou em como o ser

humano aprende, apresentando as melhores formas de ensinar de acordo com a

psicologia.

Também tive a disciplina Ensino e Aprendizagem da Língua Materna com a

professora Paula Gomes, em que perto do final da disciplina, tive que dar uma aula

de português com algumas amigas em uma turma de fundamental numa escola no

Recanto das Emas. Lembro que na época achei muito difícil.

O quarto semestre me trouxe mais um aprofundamento, mas dessa vez de

volta à educação inclusiva e aos educandos com deficiência com a disciplina

Aprendizagem e Desenvolvimento Do Pnee, onde conheci a professora Liége

Gemelli. A disciplina trazia mais estudos sobre as diferentes formas de

aprendizagem do aluno como também maior conhecimento sobre as leis que tratam

sobre os direitos das pessoas com deficiência.
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Quando peguei a matéria, estava com muitas expectativas por conta do meu

interesse na educação inclusiva e no espectro autista, porém, depois das aulas o

meu interesse de estudo mudou drasticamente, passando a ser a educação de

surdos.

Além dos conteúdos voltados para a educação inclusiva, também tive outros

nesse semestre que me despertaram muito interesse, como os apresentados na

disciplina de Educação Matemática 1, com o professor Antônio Villar.

A disciplina abordou como ensinar matemática de forma lúdica, de um jeito

que leve em consideração o dia a dia e a cultura do educando, facilitando assim a

compreensão. Uma fala do professor me marcou muito durante a disciplina, em que

ele diz que os brasileiros acham matemática difícil porque não foram ensinados

corretamente durante a educação infantil e ensino fundamental, com isso tiveram

uma base fraca que trouxe prejuízos no ensino fundamental II e médio, tornando

assim a matéria difícil de compreender.

No quinto semestre, comecei minha primeira disciplina focada no ensino de

alunos surdos, chamada Escolarização De Surdos e Libras, com as professoras

Márcia e Edeilce Buzar.

Consegui aprender os mais diversos temas, como o básico de libras, como

ocorre o ensino de surdos, a existência da cultura surda e o mais importante, aprendi

sobre achismos básicos que as pessoas ouvintes costumam ter e o porquê de não

serem verdade, como achar que surdos são mudos, que a língua de sinais não é

uma língua, entre outros. Meu primeiro contato com uma pessoa surda ocorreu

nessa disciplina.

Juntamente, entrei em tópicos sobre a educação infantil e os processos da

alfabetização com as professoras Etiene e Maria Alexandra respectivamente , e

durante as aulas eu apenas conseguia pensar em como ocorria estes processos em

alunos surdos, em como fazê-los funcionar nestes sujeitos de uma forma que não

fosse invasiva para eles, e dessa forma comecei a me interessar pela alfabetização

de surdos e o ensino de libras.

No sexto semestre, resolvi me aprofundar mais no ensino de surdos e fiz meu

projeto 3.2 com essa temática novamente com a professora Edeilce Buzar. O projeto
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focou em aprofundar nos mitos, na língua de sinais e principalmente nos formatos

possíveis de alfabetização e letramento da pessoa surda.

No começo, por ser durante a pandemia , tive algumas dificuldades para focar1

e estudar corretamente, o que me causou dúvidas sobre se ainda estava interessada

na temática da pessoa surda. Porém, me organizei e obtive uma grande quantidade

de conhecimento sobre o tema, o que me fez ter a certeza que queria continuar

estudando a educação de surdos.

No sétimo semestre, assim como o anterior, estive em ensino remoto por

conta da pandemia de Coronavírus, porém, não deixou de ser produtivo. Além de

matérias do meu curso de pedagogia, resolvi pegar outra com uma temática mais

social, que falasse sobre as relações sociais, chamada "Cultura, Poder e Relações

Raciais", com a professora Renata Melo.

Esta matéria me trouxe conhecimentos sobre o racismo, sobre a identidade

negra, a resistência negra, a masculinidade negra, a branquitude, entre outros

assuntos que considero importante para minha formação tanto acadêmica quanto

intelectual, mesmo não estando em meu currículo, pois a discussão sobre raça é

uma temática necessária e que o professor precisa estar ciente para poder inserir

em sala de aula.

Durante este semestre, eu estava um pouco confusa sobre minha escolha

com o curso de pedagogia, pensando se havia escolhido o curso certo. Atribui essa

dúvida a ter ficado apenas na teoria dos conteúdos aprendidos na faculdade e nunca

os ter colocado em prática, por isso resolvi fazer um estágio remunerado. O estágio

foi uma das experiências mais importantes na minha formação.

Comecei o estágio em março de 2021, em uma escola bilíngue no Jardim

Botânico. No começo, eu não sabia muito bem como me aproximar das crianças,

provavelmente por nunca ter tido contato com elas na posição de professora.

Achava difícil estabelecer uma conexão onde déssemos certo, por isso me

perguntava se eu levava jeito para isso e se seria essa a profissão certa a seguir,

porém não desisti.

1 Pandemia de COVID-19, uma doença respiratória causada pelo coronavírus, teve seu início em
2019.
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Tanto os alunos quanto eu passamos por um processo para nos adaptarmos

uns aos outros, e durante esse processo, aprendi da forma mais difícil como ser uma

profissional melhor: errando. A cada erro voltava a me perguntar se levava jeito, mas

tinha certeza que queria continuar seguindo nessa profissão.

Após meses de estágio e a continuidade de erros e acertos, parei de me

perguntar se eu tinha o jeito para a coisa, e até mesmo parei de acreditar que

existisse algo como levar jeito para isso. Ainda tenho dificuldades na sala de aula e

com os alunos, pois nessa área sempre aparecem desafios novos, porém, percebi

que o mais importante é sempre continuar tentando, mesmo que não dê certo de

primeira.

E agora, no oitavo semestre, a partir da minha trajetória de estudos e

experiências na universidade, não tive dúvidas quando tive que pensar no tema da

minha monografia, tinha que ser sobre a educação de surdos. Lembrei da professora

Liége e de como em sala de aula era notório seu domínio no assunto e também seu

carinho pelo tema, então resolvi a escolher como minha orientadora.

Espero que no futuro, após me formar na graduação, meus estudos sobre a

educação de surdos possam continuar, que eu adquira mais experiências na área e

possa contribuir para a melhoria da educação, tanto de surdos quanto de ouvintes,

seja por meio do trabalho como professora, seja por meio de pesquisas acadêmicas.
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INTRODUÇÃO

O português é a língua oficial do Brasil. É a língua que está ao nosso redor,

presente no nosso dia-a-dia, nas ruas, nas escolas, nas leis oficiais, ela é utilizada

em toda a extensão do território brasileiro e por quase toda a população brasileira.

Quase toda.

A comunidade surda, no geral, não tem como sua primeira língua (a sua

língua materna, aquela que aprendemos primeiro) o português. Na realidade, eles

utilizam a Língua Brasileira de Sinais, a LIBRAS, que diferente do que acreditam,

não é um português sinalizado.

Mas se tudo ao nosso redor está em português e os surdos não o utilizam,

como é possível que entendam a sociedade ao seu redor? Por que contam com a

LIBRAS como a sua primeira língua e não o português? Como o português deve ser

ensinado?

O presente trabalho acadêmico tem como objetivo problematização: quais

práticas pedagógicas podem auxiliar os surdos durante o período de alfabetização

em L2? e é dividido em três partes: memorial educativo, trabalho monográfico e

perspectivas profissionais.

Na primeira parte, o memorial educativo, apresento fatores que considero

importantes para minha trajetória educacional e como influenciaram a mim e minhas

escolhas acadêmicas até o presente momento.

Na segunda parte, o trabalho monográfico, consta o problema, objetivos e a

metodologia deste trabalho de investigação, seguido de referencial teórico composto

de três capítulos em que procura-se responder às questões apresentadas

anteriormente. Por fim, é apresentado as considerações finais da temática

desenvolvida.

O primeiro capítulo, A educação bilingue de alunos surdos, descreve o que

é e como é a educação bilíngue para alunos surdos e os desafios do ensino

inclusivo para os mesmos.

O segundo capítulo, A importância da libras como primeira língua, discorre

brevemente sobre a história da educação de surdos, aborda o valor da Libras para a
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comunidade surda e sua importância para a eficácia do aprendizado da língua

portuguesa.

O terceiro capítulo, Alfabetização em L2 para os surdos, contém uma

análise sobre ideias de atividades para ensinar português para surdos presentes no

livro do MEC de 2006: "Ideias para ensinar português para alunos surdos”.

Nas considerações finais, apresento os resultados finais da pesquisa

bibliográfica desenvolvida.

Por fim, na terceira e última parte apresento minhas perspectivas profissionais

futuras, como também os desejos que almejo realizar.
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PROBLEMA DE PESQUISA

Quais práticas pedagógicas podem auxiliar os surdos durante o período de

alfabetização em L2?

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

● Conhecer e analisar quais práticas pedagógicas podem auxiliar os surdos

durante o período de alfabetização em L2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Entender a necessidade do ensino bilíngue para os surdos;

● Compreender a importância da língua de sinais;

● Analisar algumas atividades e práticas pedagógicas com base no livro “Ideias

para ensinar português como segunda língua para surdos”.
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METODOLOGIA

No intuito de realizar os objetivos apresentados, irei utilizar pesquisas

bibliográficas para expor sobre a educação bilíngue de surdos e seus desafios, a

importância da língua de sinais como primeira língua e formas de alfabetização em

L2 em língua portuguesa.

Irei empregar como base metodológica o livro do MEC de 2006, "Ideias para

ensinar português para alunos surdos”, fazendo uma análise das sugestões de

atividades propostas pelas autoras Ronice Müller de Quadros e Magali L. P.

Schmiedt, correlacionando com as exposições anteriores.

O presente livro foi escolhido para análise por sua importância acadêmica,

pois sendo o pioneiro a falar sobre a alfabetização em L2 de crianças surdas, abriu

espaço para a discussão do tema e o aumento de materiais acadêmicos produzidos

para esta mesma finalidade.

Durante a análise, as frases inseridas dentro dos quadros são frases retiradas

do livro.
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CAPÍTULO 1 - A EDUCAÇÃO BILINGUE DE ALUNOS SURDOS

A educação bilíngue é uma proposta pedagógica de ensino para surdos, que

se propõe o ensino de duas línguas, primeiramente a língua de sinais e depois a

língua portuguesa escrita, de forma que as duas coexistam no ambiente escolar e

mantenham suas características próprias, sem sobreposição.

Este tipo de educação se tornou um direito do aluno surdo pelo decreto Nº

5.626, de 22 de Dezembro de 2005, que regulamenta a Lei 10.436/2002 :2

Art. 22: As instituições federais de ensino responsáveis pela educação
básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência
auditiva, por meio da organização de:
I - escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a alunos surdos e
ouvintes, com professores bilíngües, na educação infantil e nos anos iniciais
do ensino fundamental;
II - escolas bilíngües ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas
a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental,
ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas
do conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos alunos surdos,
bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua
Portuguesa. (BRASIL, 2002)

Em outros termos, a educação bilíngue oferece aos alunos surdos um

ambiente em que sua língua materna seja a LIBRAS, adquirida de forma natural em

contextos significativos e o português escrito seja a língua secundária, adquirido

utilizando a língua de sinais, e não o contrário. A explicação para a importância

desses requisitos é bem simples.

Muitas crianças surdas, filhas de pais ouvintes, chegam à escola sem uma

língua adquirida, já que não conseguem adquirir o português oral por meio da

audição como as crianças ouvintes e não possuem uma imersão num ambiente

propício à aprendizagem da LIBRAS - já que comumente os pais ouvintes não

utilizam a língua de sinais.

Aí entra o papel da escola. Quando casos assim chegam à instituição, o

trabalho pedagógico deve ser voltado à aquisição da língua de sinais, antes de se

considerar o ensino do português. Por isso, a escola precisa oferecer um espaço

onde a criança possa adquirir sua língua da mesma forma que as crianças ouvintes

adquirem a sua, de forma natural e livre, em contextos que signifiquem algo para si.

2 Lei que reconhece a LIBRAS como uma língua e meio legal de expressão.
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A importância da segunda língua na educação de surdos ser a língua

portuguesa escrita e não a oral também é simples de explicar. Sabe-se que os

surdos utilizam a lingua viso-espacial, que consiste em utilizar a visão e o “espaço”

como forma de comunicação. Isto torna a linguagem escrita muito mais conveniente

ao sujeito surdo, que não é e nem deve ser obrigado a utilizar-se da lingua oral.

Ao se comprometer com a educação bilíngue, a escola precisa da presença

de um professor que conheça a língua de sinais, principalmente para trazer ao aluno

o conforto de usar a sua primeira língua, como também para não ficar à mercê da

educação voltada para os ouvintes. É necessário também que a escola consiga

trazer para este aluno os aspectos culturais vinculados à comunidade surda

introduzidos preferencialmente por um adulto surdo, como a cultura surda, literatura

surda e suas formas de expressão.

1.1 DESAFIOS DO ENSINO INCLUSIVO COM ALUNOS SURDOS

É impossível falar de educação bilíngue de surdos, sem contemplar a

educação inclusiva em escolas regulares. A educação inclusiva é, como o próprio

nome sugere, um movimento que visa a inclusão de alunos que frequentam a

educação especial em escolas regulares, de forma que todos os educandos possam

estudar juntos, diminuindo a segregação.

Este movimento começa após a adoção da Declaração de Salamanca em

1994, resultado da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais

Especiais , assunto que será abordado mais futuramente.3

Apesar da ideia de inclusão, de modo contraditório, muitas escolas não

possuem o necessário para incluir os estudantes surdos na sala de aula, o que

dificulta a aprendizagem destes sujeitos e resulta em consequências educativas e

emocionais para estes estudantes.

Uma das primeiras dificuldades encontradas pela criança surda na escola é a

falta de capacitação dos professores para o ensino de crianças surdas. Muitos

professores além de não saberem o básico de língua de sinais, nunca foram

preparados durante a sua formação profissional para lidar com a inclusão, o que

dificulta seu trabalho como educador e muitas vezes resulta em insucesso.

3 Conferência promovida pelo governo espanhol em parceria com a Unesco.
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O objetivo do professor é ser um mediador entre o ensino e a aprendizagem

do aluno. Quando o aluno fala em uma língua diferente e principalmente que não é a

oral, o professor pode ter dificuldade, já que é apenas habituado a verbalizar o

conteúdo. Nesse tipo de situação, entra em cena a participação de outro sujeito em

sala de aula, o intérprete de libras.

O intérprete tem o papel em sala de aula de mediar e facilitar o processo de

comunicação entre o professor e o aluno. Mais do que apenas intérpretes de língua

de sinais, “também são intérpretes da cultura, da língua, da história, dos movimentos

(surdos), das políticas de identidade e da subjetividade surda (...)” (PERLIN, 2006. p.

138).

A problemática surge quando o aluno se torna dependente do intérprete, de

forma a não conseguir realmente se incluir na sala de aula, acabando por ficar em

uma bolha onde está apenas ele e o intérprete. Outro problema que pode surgir é,

quando o professor, por não saber como se conectar com este aluno, acaba

deixando o intérprete responsável por educar este aluno, sendo que esta tarefa não

é de responsabilidade desse profissional.

A situação ainda se torna mais desafiadora para os alunos surdos que são

filhos de pais ouvintes, que necessitam de aprender sobre a cultura da comunidade

surda e ter contato com ela a partir da escola. Porém, com o despreparo da escola

para suprir com estas necessidades, estes alunos acabam por ter um contato

insuficiente, ou por até mesmo não tê-lo, como explica FERNANDES (2006):
Seu sentimento de pertencimento, de identificação com um grupo cultural de
referência, tão necessário ao fortalecimento de sua identidade, é inexistente
ou disperso, originando problemas de múltiplas ordens que lhes trarão
marcas definitivas em sua vida social e, particularmente, escolar.

Tudo isso pode causar consequências ao aluno surdo, seja na parte

acadêmica, com ensinos superficiais e insignificantes para o aluno, seja na parte

emocional. O aluno que sofre com estes desafios na educação inclusiva pode se

tornar deprimido e ter pensamentos de que é incapaz de aprender, o que pode

causar evasão escolar e acarretar em diversos problemas psicológicos.
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CAPÍTULO 2 -  A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS COMO PRIMEIRA LÍNGUA

O ser humano é um ser social, que necessita interagir com outros seres

humanos, comunicando-os ideias, pensamentos e conhecimentos. Tudo isso é

possível graças ao desenvolvimento da língua, que influencia diretamente na

identidade, subjetividade, entre outros.

Com os surdos não é diferente, a língua utilizada por estes sujeitos, a

LIBRAS, garante a eles a capacidade de se expressar e se comunicar, enquanto

ainda garante a preservação da identidade surda e valoriza a cultura surda.

Diferente do senso comum, a língua brasileira de sinais não é uma combinação de

gestos ou mímicas, mas sim uma língua completa que possui expressões e estrutura

gramatical próprias.

Para entender melhor a importância da língua de sinais brasileira para os

surdos, principalmente como forma de preservação de identidade e cultura, é

necessário voltar no tempo e conhecer a história da educação de surdos, como

também os movimentos e lutas para que esta fosse possível.

2.1 UMA BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS

Basta olhar para o passado para perceber que a educação dos surdos é um

tópico recente de preocupação. Até meados do século XV, mundialmente os surdos

eram considerados sujeitos não educáveis e até mesmo incapazes de responderem

por seus atos. Por isso “não havia preocupação de formação educacional de sujeitos

surdos, uma vez que os mesmos não eram vistos como cidadãos produtivos ou úteis

à sociedade." (STROBEL, 2006.). Com isso, eram isolados do convívio social,

presos em asilos, hospitais e monastérios e às vezes inseridos em atividades

manuais, porém, nunca em uma atividade intelectual.

Isso começa a mudar a partir do século XVI, quando famílias nobres

começam a investir na educação de seus descendentes surdos, com o objetivo de
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serem considerados capazes para terem direitos sobre sua herança. Com isso, os

filhos surdos de nobres começaram a ser educados para falar (oralmente), escrever

e ler, indo contra as crenças da época.

No século XVIII, foi reconhecida a necessidade existente que a comunidade

surda havia pelas línguas gestuais. Com isso, Charles Michel de L'Epée criou um

sistema baseado na língua de sinais, que deu o nome de “sinais metódicos”, que iria

utilizar principalmente para o ensino da leitura e da escrita. Para ele, não era viável o

ensino da oralidade para os surdos, como evidencia Moura (1997, p.5):

Para ele o treinamento da fala tomava tempo demais dos alunos,
tempo este que deveria ser gasto na educação. Além disto
considerava que, mesmo para aqueles que poderiam aprender a falar,
isto seria de pouca utilidade, considerando-se o tempo despendido e a
utilidade real que seria esta fala. Por esta razão ele foi muito criticado
por outros educadores de surdos, tanto na época como posteriormente.
Para estes outros educadores a oralização deveria ser o objetivo principal
do trabalho educativo do surdo, por questões ainda de sua humanização, de
inserção na sociedade de ouvintes ou outras não tão claras e
objetivamente colocadas.

Após todo este período, a educação de surdos finalmente começa no Brasil

em 1885, com a chegada do educador francês surdo Ernest Huet, trazido ao nosso

país por convite do imperador D. Pedro II para fundar um instituto que atendesse

pessoas surdas, já que o filho da princesa Isabel e neto do imperador era uma

criança surda.

Em 1857, os dois fundaram o Imperial Instituto de Surdos Mudos , instituto4

voltado para o ensino de surdos, utilizando a metodologia adotada na França. Por

conta da utilização da língua de sinais francesa, a LIBRAS é criada a partir dela em

conjunto com sinais já utilizados antes pelos surdos da época.

É importante ressaltar que o ensino de surdos era marcado por uma cultura

ouvintista, onde os surdos não decidiam sobre a sua própria educação. Em 1880, foi

realizado um congresso – O Congresso Internacional de Milão – na Itália, para

decidir o futuro da educação de surdos, onde então o uso da língua de sinais foi

banido, tornando obrigatório o uso de métodos orais na educação de surdos. No

4 Atual Instituto Nacional do Ensino de Surdos – INES.
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Brasil, o Imperial Instituto de Surdos-Mudos decidiu acatar a determinação do

Congresso de Milão em 1911.

A proibição da língua de sinais demarca um grande retrocesso na educação

de surdos, obrigando estes sujeitos a abandonarem sua identidade e cultura em

favor de práticas ouvintistas, consideradas superiores e “normais”. Com isso, os

alunos surdos eram obrigados a utilizar o aparelho auditivo na sala de aula, como

também eram duramente punidos ao utilizarem a língua de sinais, muitas vezes

tendo suas mãos amarradas nas costas.

Durante 100 anos, a língua de sinais foi banida, porém nunca extinta. Existia

uma grande resistência dos alunos surdos em serem ensinados apenas utilizando

métodos oralistas, por isso a língua de sinais ainda era utilizada de forma informal na

comunidade surda, em grupos fechados ou em casa, como forma de resistência,

visão que permanece até os dias de hoje.

A volta do uso de sinais na educação só ocorre na década de 1970, onde a5

partir do descontentamento com o ensino oralista junto com novas pesquisas que

estavam sendo feitas sobre a língua de sinais deram origem a novas propostas

pedagógicas para a educação de surdos, como a “Comunicação Total”.

"A Comunicação Total pretendia que qualquer forma de comunicação
fosse usada e aceita, sendo que a criança não seria discriminada por
não dominar a oralidade. A comunicação que se mostrasse mais
eficaz  com  a  criança  seria  a  escolhida." (MOURA. 1997. pg.15)

Junto às propostas de Comunicação Total, foram surgindo também outros

métodos alternativos a este, com foco na educação bilíngue.

A partir da década de 80, aumenta-se a exigência de grupos em favor da

comunidade surda ao governo brasileiro para uma melhoria na inclusão e na

democracia com os surdos, com uma grande conquista na Constituição de 1988,

bem como na LDB, que preveem educação para todos com ou sem deficiência.

Em 1994, promovida pelo governo espanhol em colaboração com a Unesco,

foi realizada a Conferência Mundial sobre Educação Especial em Salamanca, na

Espanha. Nesta conferência, foi assinada a Declaração de Salamanca, considerada

5 Não era utilizada a língua de sinais, mas sim sinais que remetiam ao português sinalizado.
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um dos principais documentos mundiais que visam a inclusão social (MENEZES,

2001).

A Declaração de Salamanca tem como objetivo tratar sobre práticas na área

de educação inclusiva, apresentando propostas, recomendações e direções para

esta área. Este documento foi um grande avanço para a educação e o mais

interessante sobre ele é que, apesar de ser voltado para a educação inclusiva, não

são apenas as crianças com deficiência que podem se beneficiar dele. São incluídas

crianças com dificuldades na escola, que vivem em situação de rua ou de extrema

pobreza, são forçadas a trabalhar, que sofrem abusos emocionais ou sexuais, como

também aquelas que apenas não frequentam a escola por qualquer motivo que seja.

A partir dos anos 90, ocorre um maior número de mobilizações no Brasil para

o reconhecimento da língua de sinais como primeira língua dos surdos. Conforme

afirma THOMA (2010): “Os anos 90 do século XX podem ser lembrados como o

tempo da mobilização e do fortalecimento dos movimentos surdos no Brasil”.

Em 1999, ocorreu o V Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue

para Surdos, onde dias antes do congresso acontecer, a comunidade surda promove

um encontro de educadores e lideranças surdas a fim de debater sobre as políticas e

práticas educacionais para a educação de surdos, identidade surda e profissionais

surdos.

Este pré-congresso contou com a presença de 300 surdos que registraram

seus pontos discutidos em um documento chamado A Educação que nós, surdos,

queremos, entregue ao Ministério da Educação - MEC no dia do congresso. Este

documento foi de extrema importância para a discussão de políticas educacionais

para surdos no Brasil e serviu de base para a Lei que foi votada .

Em 2002 é aprovada a Lei nº 10.436, que reconhece a língua de sinais como

uma língua legal utilizada para a comunicação dos surdos. Em 2005, o decreto 5.626

regulamenta esta lei. Em 2010, com a lei 12.319 a profissão de intérprete é

regulamentada, garantindo o direito do surdo a um intérprete em sala de aula. Estas

foram as maiores conquistas legislativas que a comunidade surda conquistou.

Dito uma parte da história da educação de surdos, é possível perceber como

o sujeito surdo sofreu e continua a sofrer apenas por ser quem é, vivendo em uma

sociedade ouvintista que sempre tentou o colocar em seus padrões de normalidade.
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Por isso, a língua de sinais se torna um símbolo de identidade e da luta surda, assim

como um símbolo de resistência da comunidade, que nunca deve ser retirado

novamente dela.

2.2 IMPORTÂNCIA DA LIBRAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DOS

SURDOS

Apesar da língua de sinais ser uma marca da comunidade surda, a língua

portuguesa escrita também é importante para a mesma, que precisa dela para

defender seus direitos perante a sociedade. Diante disto, KARNOPP (2008),

comenta sobre a importância da língua portuguesa escrita:

Pode-se pensar que a escrita pode contribuir para a destruição da riqueza
em sinais; mas a escrita, por si só, não é necessariamente um fator
contrário, já que pode-se pensar na escrita como a busca por tradução das
raízes culturais, associada a outras formas de arte, como teatro e vídeo.
(p.6)

Até o presente momento, já foram salientados motivos da importância da

língua de sinais para os surdos e para a comunidade surda, como forma de

comunicação, de resistência, de expressão e até mesmo de manutenção da cultura

surda. Agora, serão apresentadas as razões para a língua de sinais também

influenciar no processo de alfabetização em português escrito do educando surdo.

Durante o processo de alfabetização da criança surda,

A língua de sinais exerce função semelhante à oralidade no aprendizado da
escrita pelos surdos, possibilitando a internalização de significados,
conceitos, valores e conhecimentos que mediarão a apropriação imagética
do sistema de signos escritos. (FERNANDES, 2006. p. 134)

Em outros termos, este sujeito surdo, que não utiliza da oralidade, irá usar da

língua de sinais como equivalente para aprender o português escrito.

Todo o processo de linguagem que a criança surda obtém durante a vida é

por meio da língua de sinais, assim, para que a aprendizagem da língua portuguesa

possa ser efetivada para ela e que possua sentido, é importante que este

aprendizado também ocorra em língua de sinais.

QUADROS (2006) afirma que é necessário que a criança adquira e explore

toda a complexidade da língua, de forma que consiga organizar suas ideias e
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pensamentos sucintamente, tornando possível o amadurecimento da capacidade

lógica cognitiva para aprender uma segunda língua.

Com isso, é necessário que o aluno surdo aprenda a ler e escrever em sinais,

para que esta sirva de ponte para a aquisição da segunda língua. Pode parecer

estranho à primeira vista pensar em ler e escrever em língua de sinais, mas são

possíveis graças ao sistema chamado Signwriting.

O Signwriting é um sistema de escrita que utiliza símbolos combinados para

formar sinais específicos em língua de sinais. Estes símbolos expressam os

movimentos, as configurações de mãos e até mesmo expressões faciais, tornando

desnecessário a tradução para qualquer língua oral.

Este sistema possibilitou que histórias, contos e fábulas contadas de forma

informal e passadas dentro da comunidade surda pudessem ser registradas,

formando uma literatura surda , com significado cultural para a comunidade surda, e6

de extrema importância para a “alfabetização” em escrita e leitura de sinais.

O obstáculo presente neste sistema linguístico é o alcance ao público surdo,

que até mesmo na comunidade surda, possuem poucos usuários. É importante que

o ensino de escrita e leitura do Signwriting seja realizado no ambiente escolar e faça

parte do currículo escolar.

Ainda sobre a relevância da literatura surda, é de valor ressaltar que contar

histórias, compartilhar histórias de vida e até mesmo piadas são hábitos antigos de

todas as sociedades presentes no mundo, inclusive a surda. Estes elementos

possuem aspectos que diferem a cultura surda da cultura ouvinte, além de

possuírem personagens surdos em sua trama.

A criança que se alfabetiza imersa nesses elementos, passa a ter mais

informações necessárias para criar relações entre seus entendimentos próprios e o

mundo em que está inserida.

Palavras em português não possuem significado para os surdos, já que por

não fazerem parte de sua cultura, não há uma discussão acerca delas. Estas

discussões, porém, acontecem em língua de sinais. Por conta disso, a escrita em

português passa a ter uma significação quando é mediada pela LIBRAS.

6 Se caracteriza por produções literárias que têm a língua de sinais, a questão da identidade e da
cultura surda presentes nos textos e/ou nas imagens.
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A escrita em português apreendida em L2 pela criança surda será diferente,

pois terá características e variações que não retratam a primeira língua, mas

também não representam a segunda língua, estacionando em um estágio de

interlíngua com suas próprias regras voltadas para a L2.7

Resumidamente, os alunos que estão em um processo de alfabetização em

português com L2 precisam ter estes ensinamentos contextualizados, com o intuito

de compreender o que está lendo. Por conta disto, o ensino da leitura e escrita de

sinais devem ser ensinados antes pelo professor.

As atividades trazidas pelo professor precisam provocar interesse no aluno

pela leitura, por meio de uma discussão prévia do conteúdo do texto em língua de

sinais, além de estímulos visuais que aguce a curiosidade dos alunos perante aquele

material.

Além do mais, é importante que os textos apresentados sejam indicados para

a faixa etária da criança, não sendo muito simplificados nem muito complexos. É

necessário que o texto faça um diálogo com a vida da criança e tenha sentido no

contexto da escola e da sua vida.

7 É um sistema de transição entre línguas, criado por pessoas em processo de assimilação de outra
língua.
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CAPÍTULO 3 - ALFABETIZAÇÃO EM L2 PARA CRIANÇAS SURDAS

No capítulo atual, será desenvolvida uma análise sobre ideias de atividades

para ensinar português para surdos presentes no livro do MEC de 2006: Ideias para

ensinar português para alunos surdos, utilizando os conhecimentos apresentados

anteriormente como mediadores.

3.1 - ANÁLISE DO LIVRO DO MEC, 2006: IDÉIAS PARA ENSINAR PORTUGUÊS
PARA ALUNOS SURDOS

O livro Ideias para ensinar português para alunos surdos de Ronice Müller de

Quadros e Magali Schmiedt, trata sobre questões de ensino com proposta bilíngue

para reflexão de professores de alunos do ensino fundamental, como também traz

sugestões de desenvolvimento de atividades e recursos didáticos para ensinar

português neste contexto. A análise será feita em cima destas sugestões.

3.1.1 - SACO DE NOVIDADES

A primeira atividade proposta por QUADROS e SCHMIEDT (2006) se chama

“Saco de Novidades”, em que seu desenvolvimento ocorre da seguinte maneira:

Cada criança deve possuir seu próprio Saco das Novidades que
será levado para casa toda 6ª feira; Durante o final de semana colocará
no saco um objeto ou qualquer material que represente ou faça parte de
alguma atividade realizada neste período (...) Se não houver possibilidade
de colocar uma representação concreta, que seja então uma folha com
um desenho da atividade desenvolvida.

O Saco das Novidades deve ser trazido e explorado em sala
sempre na 2ª feira. A criança mostra o objeto e conta em língua de sinais
o que ele significa, que atividade representa, onde e quando foi realizada,
quem participou dela. Se não consegue fazê-lo espontaneamente o
professor pode, num primeiro momento, auxiliar fazendo-lhe alguns
questionamentos.

O principal objetivo desta dinâmica é melhorar a expressividade do aluno

surdo em língua de sinais, para futuramente conseguir os expressar em português

escrito de forma sucinta.  Esta atividade apresenta três etapas fundamentais:

1) “Momento de conversação e exploração do objeto em língua de sinais”

Utilizando a língua de sinais, as crianças irão comentar sobre o objeto que

trouxeram, podendo ser auxiliada pelo professor com perguntas que este pode fazer
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sobre o objeto. A seguir, as outras crianças podem fazer perguntas sobre o objeto,

manuseá-lo e conversar entre si a respeito. Tendo todas as crianças mostrado e

conversado sobre seus objetos, é passado para o próximo momento.

2) Momento de registro

Este registro pode ser feito de diversas formas a depender do nível de

conhecimento dos alunos, podendo ser também em grupo ou individual, o

importante é que ele seja utilizado depois para trabalhar o português escrito.

Alguns exemplos de forma de registro são:

a) A cada semana as crianças escolhem a novidade de um dos
colegas e formam o texto em conjunto.

b) Monta-se um livro em conjunto, onde cada criança faz um
desenho e uma frase que resuma a sua novidade. Então se juntam todas
as folhas, cria-se uma capa e faz-se o livro do fim de semana.

c) Em forma de desenho, onde a criança também escreve uma frase
sobre o mesmo.

d) Em forma de história em sequência, onde a criança desenha e as
frases podem ser dadas ou não pelo professor.

e) Em forma de texto escrito por ela.

3) Aproveitamento do registro para trabalhar o português escrito.

Esta é uma parte importante da atividade. Nela, o professor utiliza os registros

do aluno para trabalhar o português escrito. Uma sugestão para o professor

trabalhar é que utilize textos e frases completas em que seja possível:

– Fazer leitura e interpretação também em libras antes da escrita;
– Apresentar uma frase em libras para que seja identificada pelos alunos;
– Apresentar a frase em alfabeto manual para que a criança a apresente
em libras;
– Apresentar um desenho para que a criança indique qual é a frase no
texto;
– Ordenar frases: recortar todas elas , misturá-las e organizá-las
novamente;
– Recortar todos os elementos das frases e brincar com eles formando
novos textos;
– Fazer a leitura em libras e transcrevê-la exatamente como foi
sinalizada, para depois comparar este texto com o texto escrito na língua
portuguesa.

Nas etapas da dinâmica, é possível notar fatores importantes que contribuem

para o ensino em L2 de forma eficaz, os quais irei discorrer a seguir.
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O fator mais importante e que será discutido é a utilização da língua de sinais,

tanto para debate, quanto para mediação do ensino de portugues escrito. Já foi

discutido antes que a libras é a forma como o surdo pode se comunicar com o

mundo e o perceber, de forma que o entendimento seja o maior possível. Mas como

isso se aplica aqui?

Basicamente, a utilização da libras durante o debate dos objetos aprimora os

seus conhecimentos na língua, contribuindo para um aprendizado mais amplo e

completo em língua portuguesa, já que a língua de sinais será utilizada como

mediadora para o aprendizado.

Enquanto isso, a mediação em língua portuguesa tem o objetivo de facilitar o

aprendizado do aluno e de o tornar mais efetivo, mais significativo para ele, de forma

que ele perceba o conteúdo como algo que valha a pena estudar.

3.1.2 - SACO SURPRESA

Uma variação da atividade anterior também é apresentada, com o nome de

“saco surpresa”. A principal diferença é que não são os alunos que trazem o saco, e

sim o professor que coloca diversos objetos no saco e pede aos alunos que

descrevam um objeto com sua percepção tátil e através de língua de sinais. Os

objetivos são escolhidos em torno de uma temática que o professor queira trabalhar,

podendo ser utilizado em diversos conteúdos.

O passo a passo da atividade é muito parecida com a anterior, sendo o

primeiro:

1) Pegada do objeto.

Apesar da atividade ser em grupo, os alunos irão individualmente pegar o

objeto dentro do saco. Antes de ver o que é, apenas com sua percepção tátil o aluno

deve descrever o objeto que está sentindo em língua de sinais, começando assim

um diálogo entre os alunos para descobrir o que está dentro do saco.

Após o máximo de perguntas terem sido feitas, o objeto é mostrado para

todos, para então começar outro diálogo sobre o objeto, conversando sobre as

afirmações feitas pela criança que estava sentindo. É importante que o sinal do

objeto seja feito ou ensinado perante os alunos. É passado para a próxima fase

depois que todas as crianças tiverem participado.
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2) Trabalhar o tema e o objeto.

Esta etapa consiste em trabalhar o tema proposto pelo professor e os objetos

retirados do saco. Os resultados desta atividade podem ser diversos, dependendo

do objetivo que levou a sua execução.

– Explorar os sinais de todos os objetos expostos;
– Brincar com as configurações de mão dos mesmos;
– Explorar o nome dos objetos em alfabeto manual e português;
– Comparar e analisar as palavras;
– Explorar o tema;
– Registrar a atividade em desenho e/ou português, trabalhando depois
com o que for elaborado.

Assim como na atividade anterior, seu objetivo é desenvolver a capacidade de

expressão da criança, seja em língua de sinais ou em português escrito. As duas

dinâmicas também possuem fatores semelhantes de tornar o ensino eficaz, como a

utilização de libras para debate e como forma de mediação de aprendizado.

O respeito a utilização da língua de sinais pela criança surda, além das

qualidades apresentadas anteriormente, também é uma forma de demonstrar

respeito pela identidade do aluno, das suas necessidades educacionais subjetivas e

de toda uma cultura da sua comunidade.

3.1.3 - MESAS DIVERSIFICADAS

Dinâmica desenvolvida a partir de uma adaptação da atividade da professora

Jane Agne, esta tem como objetivo desenvolver a autonomia das crianças surdas e

atender suas dificuldades individuais. A atividade começa a partir de atividades feitas

pelo professor e dispostas em diferentes mesas, seguindo as seguintes etapas:

1) Disposição das atividades nas mesas e explicação.

Como dito anteriormente, a dinâmica começa a partir de atividades

preparadas pelo professor, onde cada uma abrange uma área do conhecimento,

podendo ter uma ou mais temática. Estas devem ser dispostas em diferentes mesas

junto com os materiais necessários para fazer a atividade e devem ser explicadas

antes da dinâmica começar. As atividades podem ser individuais ou em grupo e

precisam ter 2 ou 3 mesas a mais que o número de alunos.
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2) Escolha da mesa/atividade

Após a arrumação inicial, as crianças podem escolher qual mesa/atividade

querem fazer primeiro. Após terminar de realizar a atividade que escolheu, deve

escolher outra e assim sucessivamente até ter passado por todas as mesas ou o

tempo da atividade ter acabado.

3) Registro Geral

Ao final, é possível fazer um registro geral da dinâmica e explorar os seus

dados na resolução e criação de problemas matemáticos e materiais produzidos em

aulas de língua portuguesa. Exemplos que a autora nos propicia são:

a) Trabalhar descrição em língua de sinais utilizando os materiais
confeccionados;
b) Retomar textos confeccionados e trabalhar, em grupo, aspectos do
português que o professor achar relevantes, conforme as dificuldades
apresentadas pelas crianças;
c) Montar um livro com a gravura e todas as produções;
d) Montar atividades matemáticas ou de interpretação com os dados
obtidos da atividade;
e) Organizar uma exposição dos trabalhos para a escola;
f) Propor um seminário para a turma onde cada um terá que desenvolver
e apresentar um trabalho criativo e detalhado sobre sua atividade.

Esta dinâmica trabalha principalmente a autonomia da criança surda. Foi

discutido anteriormente sobre a história do ensino de surdos e é evidenciado como

os surdos sofreram com a falta de autonomia sobre seu próprio ensino durante

séculos. Os surdos não querem ser dependentes dos ouvintes, e nem precisam.

O trabalho de autonomia deve começar cedo, com pequenas atividades como

esta, em que a criança pode escolher, dentre as possibilidades, o que quer fazer,

como quer fazer, entre outras escolhas possíveis, tornando o professor apenas um

mediador entre eles e o aprendizado.

A dinâmica também permite que o professor visualize as dificuldades

individuais dos alunos em cada atividade para futuramente trabalhar de forma

subjetiva.
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3.1.4 - TRABALHO COM VIVÊNCIAS

As vivências das crianças são extremamente importantes no processo de

alfabetização, seja em L1 ou em L2. Sabendo desta afirmação, a dinâmica de

trabalhar com vivências objetiva utilizar vivências significativas para proporcionar à

criança situações de aprendizagem.

Em resumo, o professor deverá realizar uma vivência (por meio de passeios,

visitas, experimentos em sala, etc) e realizar uma atividade a partir dela, utilizando a

língua de sinais durante o processo e a língua portuguesa durante os registros.

Esta dinâmica não está atrelada a uma atividade específica, principalmente

por depender da vivência que será realizada com as crianças. Dependendo da

situação escolhida e da vivência realizada, o professor deve criar a atividade,

seguindo algumas etapas de desenvolvimento.

- Objetivo: O professor deve ter em mente qual a meta da atividade realizada e

quais conteúdos pretende desenvolver;

- Local e data: É preciso estar bem definido o local que será feita a visita e o

dia, tendo em mente se necessita de agendamento antecipado, autorização

dos pais e se não interfere em outras atividades da escola;

➔ Materiais: Ter claro quais materiais serão necessários no desenvolvimento da

atividade;

➔ Desenvolvimento: O professor precisa pensar de forma integral como a

atividade será desenvolvida durante a visita, abrangendo se será feita em

grupo ou não, quanto tempo irá levar, o que será feito com o material

desenvolvido durante a dinâmica, entre outros;

➔ Registro: A experiência dessa dinâmica, assim como as outras, é

imprescindível que seja feito um registro, mencionando os detalhes dos

acontecimentos, curiosidades e emoções presentes durante a dinâmica.

➔ Vivência: Após o desenvolvimento da visita, há a necessidade de o professor

pensar como serão as atividades dos dias seguintes, que áreas do

conhecimento serão relacionadas e ainda pensar como os registros e as

experiências serão aproveitadas no ensino de língua portuguesa.

Basicamente, como esta vivência será utilizada.
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Assim como dito anteriormente, trabalhar com a vivência das crianças é de

extrema importância para trazer significado para o ensino, principalmente para

crianças surdas. Algo que não está presente no seu dia-a-dia ou que não pareça

haver uso na sua vida, terá tão pouco significado que até mesmo causará

desinteresse na criança.

Penso que, o grande desafio desta dinâmica seja escolher locais e

proporcionar experiências que causem interesse no aluno, que o deixe com vontade

de aprender. É sempre importante considerar a cultura da comunidade surda e a

própria cultura singular dos alunos para uma escolha eficiente das experiências que

serão propostas.

Esta dinâmica, quando realizada da forma correta, é extremamente proveitosa

para o aprendizado. Permite que o aluno viva aquilo que está aprendendo, traga

para seu dia-a-dia o aprendizado, o tornando mais interessante e mais fácil de ser

aprendido.

3.1.5 - TRABALHO COM LEITURA E VOCABULÁRIO

Para que a criança desenvolva de forma efetiva a leitura, é importante que

esta conheça as palavras de forma ampla e que as tenha bem fixadas na memória.

Pensando nisso, esta dinâmica é focada na ampliação do conhecimento de palavras

em língua portuguesa e na sua fixação, porém de forma lúdica, onde em meio a

brincadeiras e jogos ocorra o momento de aprendizado.

As autoras nos trazem no livro treze atividades diferentes e sua forma de

execução, sendo eles:

A. Jogo da memória;
B. Baralho;
C. Jogo do Mico;
D. Forca;
E. Bingo;
F. Jogo de Corrida;
G. Quebra-cabeças;
H. Palavras Cruzadas;
I. Adivinhações;
J. Stop;
K. Mímicas;
L. Sinais Relacionados;
M. Baralho de Configuração de Mãos.
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Por ser uma grande quantidade de atividades, irei abordar apenas o “Baralho

de Configuração de Mãos”. Escolhi esta entre todas as outras porque, na minha

visão, parece mais divertida de se fazer.

Consiste em se ter um baralho com as configurações de mãos mais
utilizadas na língua de sinais e usá-lo como base para explorar palavras
em português.

O jogo é simples e acontece da seguinte forma: As cartas são embaralhadas

e alguém ( pode ser o professor ou algum aluno escolhido) tira uma e a mostra para

o grupo. Os alunos devem lembrar um sinal que possua a configuração de mão

apresentada na carta e a mostrar para o professor, que irá escrevê-la no quadro.

As palavras aprendidas podem ser utilizadas para uma produção textual ou

criação de frases e histórias. As possibilidades de utilização das palavras resultadas

desta atividade são amplas.

A parte mais complicada da realização desta brincadeira é a necessidade de

ter um baralho com configurações de mão. Este tipo de baralho pode ser encontrado

para vender na internet, de muitos jeitos e formatos, podendo o professor escolher o

que mais se adequa às suas necessidades. Ainda, caso o professor não tenha como

comprar ou simplesmente não queira, é possível confeccioná-lo, assim como os

outros jogos apresentados no livro.

Esta dinâmica, além de trazer a mediação por meio da libras, traz outro fator

que facilita muito o ensino da criança com deficiência ou não, que é a utilização de

jogos e brincadeiras. Apesar de não ter sido discutido antes, considero importante

falar sobre.

Os jogos e as brincadeiras são importantes materiais pedagógicos de ensino,

pois graças a sua ludicidade, prendem a atenção do aluno, despertam seu interesse

e ainda fogem da tradicionalidade de ensino.

Além do mais, os surdos são pessoas visuo-espaciais, por isso, conseguem

captar informações muito mais facilmente por meio de figuras, desenhos, entre

outros.
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3.1.6 - TRABALHO COM PRODUÇÃO ESCRITA

Nesta dinâmica, o objetivo é estimular a produção escrita dos alunos surdos,

de modo que proporcione a aprendizagem e a evolução do uso da língua portuguesa

escrita e assim que consigam externalizar seus pensamentos de forma objetiva.

Assim como a dinâmica anterior, a autora nos apresenta diversas sugestões

de atividades para estimular a produção escrita, a partir de gravuras, histórias em

sequência, roteiros dados, vocabulário trabalhado, textos já iniciados, textos lidos e

atividades lúdicas.

As atividades propostas nessa dinâmica podem ser vistas como tradicionais,

já que são escritas, porém não são e possuem muitos pontos fortes para a

alfabetização de crianças surdas ou não. Com crianças surdas, é pertinente que

estas atividades sejam utilizadas depois que já apresentarem um conhecimento

maior em língua de sinais e mais básico em português, para que consigam se

expressar bem.

Um dos pontos principais trabalhados é a imaginação. As crianças precisam

ver as imagens, interpretar e criar uma história (ou uma produção escrita) do que

aconteceu, como aconteceu, entre outros.

Na criança surda, esse processo ainda é mais amplo. Ela vê as imagens,

pensa, interpreta e cria a história em libras e depois deve passar a história para o

português e escrevê-la, da melhor maneira que conseguir. Além disso, esse

processo ajuda a criança a fixar as palavras em língua portuguesa, já que relaciona

os sinais que estão em seus pensamentos com as palavras aprendidas antes.

As dinâmicas apresentadas até o momento foram todas pensadas e

articuladas para o aprimoramento da linguagem da criança surda, apresentando

formas lúdicas e divertidas para este processo, o que facilita o aprendizado. É

importante ressaltar que as dinâmicas são apenas sugestões, e podem ser

modificadas a partir da necessidade do educador e do educando, sempre

utilizando-as da forma que for mais conveniente para ambos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração os fatos mencionados, chega-se à conclusão sobre

a importância das escolas para surdos ou bilíngues e acessíveis para as crianças

surdas em processo de alfabetização, assim como a importância da língua de sinais

no aprendizado de uma segunda língua.

E assim, de modo que haja o respeito com sua primeira língua por direito e

com sua cultura, ou seja, que permita ao aluno ter acesso a uma educação bilíngue.

Em uma educação bilíngue deve ser garantido que a criança tenha frequente

contato com a língua de sinais, além de outras crianças e adultos surdos, para

garantir a aquisição natural e espontânea da língua, construir sua identidade surda,

ter contato com sua cultura e com a comunidade e, acima de tudo, se identificar

como pessoa surda.

Conjuntamente, é necessário que o professor que trabalhe com alunos

surdos, tenha domínio da língua de sinais e a use predominantemente, tenha

conhecimentos sobre a comunidade surda e a considere durante suas propostas

pedagógicas e principalmente, que não imponha sobre o aluno surdo a cultura e a

forma de aprender da cultura ouvintista, tentando moldá-lo para ser o que não é.
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PERSPECTIVAS FUTURAS

Durante a escrita deste trabalho, pensei bastante sobre o que eu escreveria aqui,

sobre quais são minhas perspectivas profissionais para o futuro, sobre o que

pretendo fazer quando a experiência da graduação tiver fim. Meus pensamentos

sobre isso ainda são muito abstratos.

É claro meu desejo de continuar a estudar a educação inclusiva, a educação de

surdos e seus desafios, assim como de ser professora em classes inclusivas e em

salas de educação infantil, entre outros. São muitos desejos que pretendo realizar ao

longo da vida.

Por agora, minha maior perspectiva é de ao me formar, poder entrar em uma

sala de aula e ser a professora que imaginei ser durante a graduação: comprometida

e respeitosa para com os alunos, de forma que eu nunca pare de evoluir e aprender,

e sempre procure respeitar as diferenças e conseguir me ajustar a elas.
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