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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como foco a aprendizagem colaborativa de inglês instrumental por dez 

alunos surdos do curso de Letras: Libras da Universidade Federal de Goiás, durante um 

semestre letivo de 2014. Busca também investigar se a colaboração pode favorecê-los na 

aprendizagem dessa língua e quais as estratégias utilizadas pela professora e pelos alunos para 

esse fim, além de registrar as percepções da professora sobre o processo de aprendizagem de 

língua inglesa pelo surdo em uma sala de aula inclusiva e as percepções dos alunos surdos 

sobre a aprendizagem colaborativa. Trata-se de um estudo de caso qualitativo com princípios 

etnográficos em que os dados foram coletados por meio de gravação em vídeo e áudio, notas 

de campo, diário da professora, notas explicativas da professora e entrevistas e foram 

analisados segundo os pressupostos da teoria sociocultural e da aprendizagem colaborativa. 

Os resultados apontam para o fato de que o ensino de inglês instrumental, numa perspectiva 

inclusiva em que, numa mesma turma, há alunos surdos e ouvintes, faz com que algumas 

estratégias de ensino que são muito eficientes para alunos ouvintes não se mostrem tão 

eficazes para alunos surdos e, da mesma forma, estratégias eficazes para alunos surdos se 

mostrem desnecessárias para alunos ouvintes. Os resultados também mostram que as 

oportunidades de interação dos alunos surdos com os alunos ouvintes são restritas, visto que a 

maioria dos ouvintes não sabe língua de sinais. Entre os surdos, porém, a interação foi 

intensa, propiciando o uso de estratégias para transpor, de forma colaborativa e por meio de 

andaimes, as dificuldades encontradas no processo de aprendizagem do inglês instrumental. 

Com este estudo, pretendo suscitar reflexões sobre a aprendizagem de Inglês Instrumental por 

alunos surdos, bem como trazer algumas orientações para futuros professores de línguas que 

venham a ter de ensinar inglês em contextos semelhantes.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa. Alunos surdos. Libras. Inglês instrumental. 

Multilinguismo. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study focuses on the collaborative learning of English for Specific Purposes (ESP) by ten 

deaf students who took Libras as a major at Universidade Federal de Goiás. It also aims to 

investigate if collaboration can help them learn this language and what strategies were taken 

by the teacher and the students to reach this goal. It also investigates the perceptions of the 

teacher about the learning of ESP by the deaf in an inclusive classroom and the perceptions of 

the deaf students about the collaborative learning process. It is a qualitative case study with 

ethnographic principles whose data were collected through video and audio recording, field 

notes, teacher's diary, teacher's explanatory notes and interviews and were analyzed according 

to the tenets of sociocultural theory and collaborative learning. Data analysis shows that some 

teaching strategies that are very effective for hearing students prove to be not so efficient for 

the deaf students and, likewise, effective strategies for deaf students are unnecessary for 

hearing students. The results also show that deaf students have very little interaction with 

hearing students since most listeners do not know libras. Among the deaf, however, the 

interaction was intense and provided them with strategies to overcome, in a collaborative way 

and through the use of scaffoldings, the difficulties they faced in the process of learning ESP. 

This study aims to raise reflections on the learning of ESP by deaf students, as well as to 

bring some orientations for future language teachers who may have to teach English in similar 

contexts.  

 

Keywords: Collaborative learning. Deaf students. Libras. English for Specific Purposes. 

Multilingualism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Boa parte do que é distintivamente humano em nós – 

nossas capacidades de linguagem, pensamento, 

comunicação e cultura – não se desenvolve de maneira 

automática, não se compõe apenas de funções 

biológicas, mas também tem origem social e histórica; 

essas capacidades são um presente – o mais 

maravilhoso dos presentes – de uma geração para 

outra. 

(SACKS, 1989) 

 

 

O interesse pela aprendizagem de línguas envolvendo os surdos
7

 tem me 

acompanhado há algum tempo, e de modo especial, a aprendizagem da língua inglesa. Os 

alunos surdos possuem peculiaridades que os distinguem dos alunos ouvintes e necessitam ser 

observadas e respeitadas.  

O contexto da sala de aula inclusiva
8
, com alunos surdos e ouvintes, e suas 

implicações para o processo de aprendizagem de língua inglesa do aluno surdo foram objetos 

de minha pesquisa de mestrado (OLIVEIRA-SILVA, 2005), em que também investiguei 

como a leitura era trabalhada nesse processo. A pesquisa demonstrou que o contexto de 

inclusão e a forma de ensino empregada, além de prejudicarem o processo de aprendizagem 

dos alunos ouvintes, apresentaram-se como condições dificultadoras ao processo de 

aprendizagem de inglês pelo aluno surdo. Embora a professora participante da pesquisa 

demonstrasse preocupação com os alunos surdos, a metodologia utilizada nas aulas de inglês 

ministradas por ela contemplava somente os alunos ouvintes, o que não necessariamente 

representava uma vantagem para esses alunos por que a língua utilizada, na maior parte da 

aula, era a língua portuguesa. A professora falava em inglês, mas, em seguida, repetia o que 

tinha dito em português para que o intérprete
9
 de libras

10
 pudesse realizar a interpretação. 

                                                 
7
 Mesmo ciente da heterogeneidade das pessoas surdas, em razão de o seu desenvolvimento linguístico depender 

de fatores como causas, idade de início e ocorrência, grau e tipo de surdez, bem como se são filhos de pais 

surdos ou ouvintes e, ainda, o ambiente educativo da criança, neste trabalho elas serão vistas como um grupo 

coeso em relação ao grupo de alunos ouvintes, que, por outras razões, também são heterogêneos. 
8
 A política de inclusão no âmbito da educação propõe, entre outras coisas, garantir o atendimento educacional 

especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (Lei nº 7.853/1989; Lei 

nº 8.069/1990; Lei nº 9.394/1996; Lei nº 10.172/2001; Resolução CNE/CEB nº 2/2001; Decreto Federal nº 

3.298/1999; além da Constituição Federal de 1988, artigo 208, inciso III). 
9
 A Lei 10.098/2000 assegura ao aluno surdo a presença de intérprete de libras nas atividades educacionais. 

10
 O padrão internacional convenciona LSB como a sigla da Língua Brasileira de Sinais, seguindo a orientação 

“Língua de Sinais + Gentílico = sigla com as três letras iniciais”. No entanto, assim como Quadros e Karnopp 

(2004) e Ferreira (2010), entre outros autores, também adoto a nomenclatura libras por ser esta a forma oficial 
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Assim, os alunos surdos não ouviam o que tinha sido dito em inglês, e os alunos ouvintes 

ficavam desmotivados, pois sabiam que aquela fala seria traduzida em seguida. Por fim, a 

pesquisa também evidenciou que a leitura foi trabalhada por meio de textos utilizados 

exclusivamente como material para exercícios que visavam à prática de tópicos gramaticais e 

de tradução de palavras. 

O foco da aprendizagem da língua portuguesa pelo surdo brasileiro implica o 

desenvolvimento das habilidades de escrita e leitura em iguais níveis de importância. Porém, 

o mesmo não ocorre com a língua inglesa. A habilidade de leitura em inglês parece ser mais 

necessária que a sua escrita, o que torna a leitura em inglês uma proposta de aprendizagem 

adequada aos surdos. Considerando a importância da língua inglesa (que, neste trabalho, tem 

papel de língua estrangeira ou LE) na vida dos alunos surdos e assumindo que a motivação 

para aprender é um fator que favorece a aprendizagem, busco, com este trabalho, identificar 

as principais motivações destes alunos, refletindo sobre esta aprendizagem a partir da 

perspectiva deles. Por fim, assumindo que a aprendizagem, como processo, ocorre na e por 

meio da interação com o outro (FIGUEIREDO, 2006; VYGOTSKY, 1996), também procuro 

saber a percepção dos alunos surdos sobre aprender em colaboração com os seus colegas. 

O meu interesse sobre a aprendizagem da língua inglesa pelo aluno surdo 

permanece nesta tese, mas volto ao tema sob um novo enfoque: por acreditar na relevância do 

outro no processo de aprender e, por extensão, no processo de aprender línguas, propus-me a 

investigar a aprendizagem do inglês pelo surdo na perspectiva da aprendizagem colaborativa. 

Ela está sustentada na teoria sociocultural (VYGOTSKY, 1994, 1996), que pressupõe que o 

trabalho conjunto realizado entre os alunos permite a eles atingir objetivos comuns 

relacionados à aprendizagem (BRUFFEE, 1999; FIGUEIREDO, 2006; WOOD; BRUNER; 

ROSS, 1976), visto que os alunos, com diferentes habilidades, se envolvem não apenas no seu 

processo de aprendizagem, mas também no processo de aprender do colega. Para tanto, 

busquei entender de que forma a colaboração acontece durante as aulas de inglês, por meio da 

análise das interações estabelecidas entre os alunos surdos e entre estes e a professora. 

Somente um aluno ouvinte participou da pesquisa. Os outros alunos ouvintes não 

participaram de forma colaborativa no processo de aprendizagem dos surdos por meio da 

realização conjunta e direta de tarefas com eles e, por esse motivo, não foram incluídos neste 

                                                                                                                                                         
utilizada em conformidade com a Lei Federal Nº 10.436/02. Neste trabalho, uso o termo língua de sinais para 

me referir às línguas de sinais em geral e o termo libras para me referir a uma das línguas de sinais do Brasil. 

Como a grafia da língua portuguesa e da língua inglesa está em letras minúsculas, optei pela grafia do termo 

libras também em letras minúsculas por entender que as línguas ocupam o mesmo espaço e possuem o mesmo 

valor linguístico, portanto devem ser grafadas seguindo os mesmos critérios. Uma apresentação mais detalhada 

sobre a libras será feita no item 1.2.3 deste trabalho. 
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estudo. Também não será discutida a atuação e a participação dos intérpretes nesse processo, 

apesar de citados ao longo do trabalho, pois entendo que a complexidade e a seriedade 

exigidas para a análise desse tema fogem ao escopo desta pesquisa. Os dados coletados 

poderão ser analisados e discutidos em forma de artigos em outro momento. 

Entre os trabalhos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem de inglês 

para e pelos surdos, não há conhecimento, da minha parte, de algum que trate da 

aprendizagem de inglês por alunos surdos na abordagem
11

 colaborativa, proposta da presente 

investigação. Neste trabalho, defendo a tese de que a colaboração pode favorecer o processo 

de aprendizagem de língua inglesa instrumental do aluno surdo. Espero que esta pesquisa 

possa contribuir para a aprendizagem de uma das faces da língua inglesa pelos surdos, de 

modo particular, e para os estudos do desenvolvimento da linguagem dos surdos, de modo 

geral. Também almejo que o resultado deste estudo indique meios que possam favorecer a 

experiência dos alunos surdos na aprendizagem do inglês na Universidade e, por extensão, nas 

escolas públicas. 

 

Justificativa 

 

Diferentes pesquisas são realizadas objetivando uma melhor compreensão do 

papel das línguas na vida e nas relações de seus usuários e aprendizes, sua relevância no 

mundo globalizado, o valor que lhe é atribuído em diferentes situações, locais e regiões, entre 

outras tantas questões. Falar sobre a importância da língua inglesa na vida das pessoas e 

descrever os benefícios e as vantagens que o seu conhecimento proporciona soam 

redundantes. 

Apesar de tentador, não seria prudente afirmar que os resultados das pesquisas na 

área de aprendizagem de língua inglesa como LE para alunos ouvintes podem ser aplicados 

aos alunos surdos sem a realização de pesquisas que possam ratificar essa transposição. Ao 

utilizar as mesmas estratégias de ensino e aprendizagem de LE com os surdos, considero 

essencial a observância de algumas questões, como, por exemplo, a aquisição da linguagem, o 

letramento dos surdos, a escrita ou, ainda, a inclusão, tanto na condução das aulas quanto na 

realização de pesquisas, uma vez que tais questões permeiam e influenciam o contexto de 

                                                 
11

 Almeida Filho (2010) define abordagem como uma filosofia de ensinar, uma força potencial e abstrata que 

orienta as decisões e ações do professor nas quatro dimensões, a saber: planejamento, produção, ensino e 

avaliação. 
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aprendizagem desses alunos. Também é importante atentar para a modalidade
12

 da língua, por 

sua estreita relação com a fisiologia do seu usuário. Uma disfunção ou incapacidade em 

alguns dos seus órgãos pode levar à incapacidade ou dificuldade na realização da língua em 

alguma de suas modalidades. 

No Brasil, o crescente interesse sobre o universo dos surdos tem-se materializado 

em pesquisas sobre a libras (ANATER, 2009; ARROTÉIA, 2005; FELIPE; MONTEIRO, 

2008; FERREIRA, 2010; PICONI, 2014; PIRES, 2014; QUADROS; KARNOPP, 2004; 

SOFIATO, 2011), sobre o ensino da língua portuguesa para surdos (ALBRES, 2010; 

FERNANDES, 1990; GÓES, 1999; GOLDFELD, 2001; LEMOS, 2002; LIMA-SALLES, 

2007; LIMA-SALLES; NAVES, 2010; PEREIRA, 2009; QUADROS, 1997; QUADROS; 

SCHMIEDT, 2006; SALLES, 2002), sobre a educação de surdos (BOTELHO, 2002; 

COSTA, 2010; DALLAN, 2013; GESSER, 2009, 2012; SÁ, 1999, 2002; WITKOSKI, 2012), 

entre outros, formando uma base teórica considerável. Ainda assim, não é raro ouvir que a 

aprendizagem da língua inglesa ou de outra LE pelo aluno surdo deve ser postergada, uma vez 

que a língua portuguesa escrita, mesmo sendo considerada L2
13

, ainda se apresenta como um 

desafio para a aprendizagem dele. A falta de importância com a qual alguns ouvintes encaram 

a língua inglesa na vida dos surdos pode ser atribuída ao fato de eles acreditarem que a língua 

portuguesa tem mais utilidade. Essa concepção deixa implícita a ideia de que os surdos 

precisam somente da língua portuguesa, não podendo, assim, escolher as línguas que querem 

aprender e, ainda, privando-os de todos os benefícios e vantagens proporcionados pelo 

conhecimento do inglês ou de outra LE. 

Embora ocupando diferentes posições na vida dos surdos, ambas as línguas, 

portuguesa e inglesa, são relevantes: a primeira, por permear todas as relações com a 

sociedade ouvinte não fluente em libras e permitir-lhes apropriarem-se do conhecimento e 

informação veiculados em português, condição prioritária para a inclusão deles nos diferentes 

âmbitos e contextos; e a segunda, por estar presente em exames de acesso a cursos superiores 

e de pós-graduação, ser exigida cada vez mais no mercado de trabalho, ser a língua 

predominante na internet ou, simplesmente, pelo desejo pessoal de aprender línguas ou saber 

uma língua específica de outro país. Tal percepção sobre o inglês é corroborada por Berent 

(2001), que afirmou, em seu trabalho, há mais de uma década, que o conhecimento da língua 

                                                 
12

 A modalidade da língua é entendida como o modo pelo qual ela se realiza enquanto uso em atos de 

comunicação (WIDDOWSON, 2005), podendo ser escrita, oral ou sinalizada. 
13

 Para o surdo brasileiro, o português é a segunda língua e exige um processo formal para sua a aprendizagem, e 

a libras é a sua língua natural (FERNANDES, 2007; QUADROS, 2006). Uma discussão sobre o conceito de 

língua será apresentada no Capítulo 1 deste trabalho. 
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inglesa era essencial para o acesso à informação na internet e a outras fontes tecnológicas e 

educacionais, e, portanto, estava se tornando uma necessidade educacional crítica para 

falantes de outras línguas e também para os surdos. 

Domagala-Zysk (2013) esclarece que, devido ao fato de as relações de poderes 

político e econômico, bem como a comunicação em âmbito internacional serem estabelecidas 

majoritariamente em inglês, a aprendizagem de LE não é popular em países falantes dessa 

língua, principalmente nos Estados Unidos. Mas pesquisadores como Palma e Steyer (2013), 

na Venezuela, Domagala-Zysk (2013, 2015), na Polônia, Dotter (2008), na Suíça, entre 

outros, estão discutindo sobre a aprendizagem do inglês em seus respectivos países, onde essa 

língua ocupa o terceiro ou até quarto lugar no ranking de línguas com as quais o surdo tem de 

lidar.  

No Brasil, muito se tem pesquisado sobre a aprendizagem do inglês como LE por 

pessoas ouvintes, mas pouco se sabe sobre como essa aprendizagem se dá em pessoas surdas. 

Embora o número de trabalhos que trata da aprendizagem de língua inglesa por alunos surdos 

tenha aumentado nos últimos anos (COURA, 2016; DALACORTE; GLERIA, 2010; LIMA, 

2011; LOPES, 2009; MEDEIROS; DALACORTE, 2010; MORAES, 2012; OLIVEIRA-

SILVA, 2005; RUBIO, 2010; SILVA, 2013; SILVA; HÜBNER, 2015; SOUZA, 2008; 

XAVIER, 2014), nenhum deles trata da aprendizagem colaborativa entre eles, o que justifica a 

realização dessa pesquisa. 

Outro aspecto observado por Domagala-Zysk (2013) a respeito dos alunos surdos 

é que, geralmente, eles são tratados como um grupo homogêneo, diferenciando-se somente 

dos colegas ouvintes. É como se a surdez, uma vez presente, anulasse todas as outras 

características que individualizam essas pessoas. Essa autora ressalta, ainda, que “a 

diversidade interna da população surda não tem sido suficientemente reconhecida” 

(DOMAGALA-ZYSC, 2013, p. 161) e sugere que esse desconhecimento por parte dos 

pesquisadores seja tratado como uma lacuna a ser transposta. De forma geral, começa a ficar 

mais evidente que as questões acerca da aprendizagem de línguas pelo surdo não se limitam à 

aprendizagem de uma L2, no caso do Brasil, a língua portuguesa, e merecem um olhar mais 

abrangente.  

Devido à implantação de uma política inclusiva no âmbito da educação, os alunos 

surdos passaram a frequentar aulas com os alunos ouvintes. Uma vez que a Língua Inglesa é 
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disciplina obrigatória
14

 no currículo do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, o seu ensino 

é obrigatório também para os alunos surdos.  

No contexto de aprendizagem de línguas dos surdos, autores como Quadros 

(1997), Góes (1999), Salles et al. (2002) e Ferreira (2010) consideram a libras a L1 e o 

português a L2 dos alunos surdos brasileiros. Seguindo nessa direção, o inglês para surdos, 

além de ser uma LE, pode ser considerado, também, uma terceira língua ou L3 (CENOZ; 

HUFEISEN; JESSNER, 2001). Também, nesse contexto, é necessário levar-se em conta o 

fato de que a escrita das línguas de sinais (BARROS, 2007; SUTTON, 1974, 1981) não é 

prática difundida nas escolas ou na sociedade, o que faz com que o aluno surdo, no Brasil, 

dependa da modalidade escrita da língua portuguesa. Dessa forma, no processo de 

aprendizagem do inglês pelos surdos, é preciso levar em conta o movimento constante de três 

línguas, a saber, o português, a libras e o inglês, o que configura um delta linguístico 

(OLIVEIRA-SILVA, 2005), dado que os alunos surdos falam em libras, escrevem e leem em 

português e deseja-se que leiam e possam escrever também em inglês. Por sua vez, os 

professores de inglês falam em português e em inglês, e a maioria não sabe libras, e os 

intérpretes de libras falam em português, mas não necessariamente sabem inglês. Como se vê, 

a aprendizagem está intimamente ligada ao conhecimento que, por sua vez, vincula-se a um 

contexto sociocultural. Entender esse contexto também pode facilitar a aprendizagem e, por 

isso, deve ser investigado de forma particular. 

Saber a importância que a língua inglesa tem para o grupo minoritário de alunos 

surdos oriundos de escola pública que estão chegando à universidade, a partir da perspectiva 

dos próprios alunos, é uma forma de contribuir para a diminuição da lacuna sobre a 

compreensão da aprendizagem dos surdos, e conhecer as razões pelas quais eles buscam 

aprender essa língua é o passo inicial para a proposição de abordagens adequadas de ensino. Do 

mesmo modo, e a partir da visão de Vygotsky (1996) sobre a interação social entre duas ou 

mais pessoas, com diferentes níveis de habilidade e conhecimento, como possível caminho para 

uma aprendizagem eficaz, saber como eles percebem o outro no processo de aprendizagem 

dessa língua pode nos indicar como otimizar as oportunidades de aprendizagem em contextos 

colaborativos.  

A colaboração tem-se mostrado relevante na aprendizagem de línguas por alunos 

ouvintes de diferentes partes do mundo, como Austrália (STORCH, 2011), Brasil 

(FIGUEIREDO, 2006; LIMA, 2011; LIMA; COSTA, 2010), Canadá (SWAIN; LAPKIN, 

                                                 
14

 A obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira está expressa na Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996, 

Art. 36, inciso III) e na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (DECLARAÇÃO, 1996, itens 7 e 9). 



23 

1998), Estados Unidos (BRUFFEE, 1999; LEE, 2004; SMITH, 2005; WOOD; BRUNER; 

ROSS, 1976), Iran (BIRIA; JAFARI, 2013), México (WIERSEMA, 2000), Rwanda 

(MUTWARASIBO, 2013), para citar alguns. 

O processo colaborativo tem-se revelado profícuo na aprendizagem de línguas 

pelos ouvintes, e este estudo pode mostrar em que medida essa concepção é válida para os 

alunos surdos e se pode auxiliá-los no processo de aprender línguas. A necessidade de 

proporcionar aos alunos surdos condições propícias para a aprendizagem de inglês, por si 

só, justificaria este estudo. Considerando que muitos deles chegam à escola sem uma língua 

constituída (QUADROS, 1997), a sala de aula, então, se apresenta como o local mais 

favorável para o estabelecimento do processo de aprendizagem de línguas e, se for uma 

língua oral e estrangeira, talvez ela seja o único lugar. Por esse motivo, esta pesquisa 

pretende contribuir com a área dos Estudos Surdos
15

 e com a área da Linguística Aplicada, 

que, entre outras coisas, trata de “questões relativas ao uso da linguagem em sala de aula” 

(MOITA LOPES, 1996, p. 11), e, no caso deste estudo, de questões relativas à 

aprendizagem de LE por alunos surdos.  

A relação entre educação e inclusão deve compreender aquilo que propõem, ou 

seja, educar e incluir, contanto que a aprendizagem também seja favorecida. Eles foram 

inseridos na sala, mas continuaram excluídos da aula, e o inglês permaneceu do lado de fora 

do conjunto de coisas a serem aprendidas. Vejo no trabalho de doutorado, que ora 

apresento, uma forma de mostrar aos surdos a existência de outros caminhos que não 

passam pela audição, mas pelas mãos e olhares uns dos outros, e que podem conduzi-los à 

aprendizagem dessa língua, que, se trabalhada adequadamente, torna-se acessível também 

para eles. De forma sucinta, expus o contexto no qual foi constituído o meu filtro neste 

processo de interpretação da realidade.  

Apresento agora uma breve descrição da minha formação acadêmica e de minha 

relação pessoal com os surdos, bem como os motivos pessoais e profissionais que fomentam 

este trabalho. Tenho graduação em Letras: Inglês pela Universidade Católica de Goiás e fiz 

cursos de inglês em escolas particulares no Brasil e no exterior e possuo certificações de 

proficiência de diferentes instituições. Trabalhei em uma escola particular de inglês durante 

vários anos e, como professora particular, atendi aos mais variados tipos de alunos e com 

diferentes objetivos por mais de vinte e cinco anos.  

                                                 
15

 “Os Estudos Surdos se constituem como um programa de pesquisa em educação, em que as identidades, as 

línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as comunidades e as culturas surdas são focalizadas e 

entendidas a partir da diferença, a partir de seu reconhecimento político” (SKLIAR, 1998, p. 5). 



24 

O meu envolvimento com os surdos teve início pela via religiosa. Um grupo de 

jovens da Paróquia da qual faço parte desde 1986 iniciou um trabalho de evangelização com 

os surdos no final dos anos 80, dando início à Pastoral dos Surdos, com reuniões e 

interpretação da missa nas manhãs de domingo. Àquela época, pouco se ouvia sobre os 

surdos e menos ainda sobre língua de sinais. Uma amiga me convidou para fazer o curso de 

libras e o meu interesse em participar daquele grupo coincidiu com a oportunidade de fazer 

o curso. Até então, meu conhecimento sobre a língua de sinais se limitava ao alfabeto 

manual, que aprendi sozinha por meio dos panfletos e cartões vendidos por surdos em 

lugares públicos, e meu contato com surdos era esporádico. Embora tenha primas e primos 

surdos na minha família paterna, encontrava-me com alguns deles somente nas festas ou em 

velórios da família e não conversávamos. 

Iniciei o curso de libras e me aproximei do grupo da pastoral dos surdos 

simultaneamente. O que aprendia na aula aos sábados, colocava em prática aos domingos. 

Os surdos me corrigiam, me ensinavam e me incentivavam. Passei a participar das reuniões 

e a trabalhar ativamente na Pastoral e, com isso, alguns surdos começaram a frequentar 

minha casa, e eu passei a ser convidada para as festas e reuniões que eles faziam. Assim, fui 

conhecendo mais surdos, fazendo novos amigos e ressignificando meus laços com meus 

familiares surdos. 

O eixo pessoal que move este estudo é fruto de uma inquietação que me 

acompanha há muito tempo e está relacionado à forma como os surdos que conheço se 

posicionam no que se refere à aprendizagem de língua inglesa. Quando perguntados se 

gostam de estudar inglês, a maioria responde que „não‟, que essa língua é muito difícil, e 

não raro citam a música como impedimento para aprendê-la, dizendo que é própria do 

ouvinte, sugerindo que a aprendizagem da língua pode estar condicionada à música. Tal 

ideia provavelmente se baseia nas tarefas que envolviam músicas, propostas nas aulas que 

tiveram, uma vez que tais tarefas são preferidas pelos alunos ouvintes. 

Isso acontecia no âmbito das minhas impressões, construídas ao longo de anos 

de convivência com amigos surdos, e, como tal, essa perspectiva me incomodava. Somente 

em 2003, quando iniciei meu mestrado, conciliei meu trabalho com o meu envolvimento 

com os surdos ao pesquisar o processo de ensino e aprendizagem de inglês pelos surdos. De 

2006 a 2009 trabalhei como tutora no primeiro curso de Letras: Libras no Brasil, ofertado 

pela UFSC na modalidade a distância
16

, do qual vários alunos eram meus amigos.  

                                                 
16

 Para uma visão detalhada da organização do referido curso, veja Quadros e Stumpf (2009). 
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Desde 2009, trabalho como professora no curso de Letras: Libras da UFG e, por 

essa razão, os alunos surdos participantes deste estudo já haviam sido meus alunos 

anteriormente, o que facilitou e fortaleceu o vínculo de confiança estabelecido entre mim, 

pesquisadora, e eles, participantes da pesquisa. Para Bortoni-Ricardo (2009, p. 58), o olho 

do observador interfere no objeto observado, ou seja, o olhar do pesquisador já é uma 

espécie de filtro no processo de interpretação da realidade com a qual se defronta. Esse 

filtro está associado à própria bagagem cultural dos pesquisadores. Assim como os surdos 

passaram a fazer parte da minha vida, eu passei a fazer parte da vida e da comunidade deles, 

primeiro com meu trabalho voluntário, depois com meus estudos e, finalmente, com meu 

trabalho profissional. 

 

Fundamentação teórica 

 

Este estudo tem como arcabouço teórico os estudos sobre a aprendizagem de 

língua inglesa numa perspectiva colaborativa (BRUFFE, 1999; FIGUEIREDO, 2006; 

WOOD; BRUNER; ROSS, 1976) com base na teoria sociocultural (VYGOTSKY, 1994, 

1996), além de trabalhos relacionados à aprendizagem de línguas pelos surdos (FERREIRA, 

2010; GÓES, 1999; KNOORS; MARSCHARK, 2014; QUADROS, 1997; SALLES et al. 

2002) e ao ensino de inglês para fins específicos (BARÇANTE; SILVA, 2014; CELANI; 

RAMOS; FREIRE, 2009; DIAS, 1998; GUIMARÃES; RAMOS, 2005, 2008). Por entender 

que não há como dissociar língua e cultura, apresento também uma discussão baseada em 

diversos autores sobre cultura surda (BAHAN, 1996; LANE, 1995; LANE; 

HOFFMEISTER; PADDEN; HUMPHRIES, 2006; PERLIN, 1998). Para embasar as 

reflexões sobre aprendizagem de terceira língua e multilinguismo, busquei subsídios em 

Cenoz, Hufeisen, Jessner (2001) e em Eisenchlas, Schalley, Guillemin, (2015). 

 

Participantes e dados da pesquisa 

 

O presente estudo foi realizado em uma turma da disciplina de inglês 

instrumental, oferecida pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, e dele 

participaram a professora, dois alunos ouvintes e dez alunos surdos do curso de Letras: 

Libras da UFG. Os dados que embasam esta pesquisa foram coletados por meio de 

transcrição de gravações em áudio e vídeo das aulas, entrevistas com a professora e com os 
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alunos, notas de campo, diário da professora, diário retrospectivo da pesquisadora e notas 

explicativas feitas pela professora para atender aos alunos ao longo de um semestre letivo. 

 

Objetivos e perguntas de pesquisa 

 

O objetivo geral deste estudo é discutir se e de que forma a colaboração
17

 pode 

favorecer a aprendizagem de leitura nas aulas de inglês instrumental pelos surdos. De acordo 

com Padden e Humphries (2006), a maior parte das teorias a respeito dos surdos está 

fundamentada nas crenças de outras pessoas. Assim, pretendo investigar também as 

motivações dos alunos surdos para aprender essa língua e as suas percepções sobre a 

aprendizagem colaborativa, bem como a percepção da professora sobre o processo de 

aprendizagem de língua inglesa pelo surdo na sala inclusiva. Como objetivos específicos, 

são propostos: 

1. identificar as estratégias de ensino utilizadas pela professora para trabalhar com 

alunos surdos na aula de Inglês Instrumental e analisar em que medida tais estratégias 

favorecem a aprendizagem desses alunos; 

2. identificar as estratégias mediadoras
18

 que os alunos surdos utilizam com seus 

pares durante a realização de tarefas nas aulas de Inglês Instrumental; 

3. analisar em que medida a colaboração entre os alunos surdos auxilia ou não a 

aprendizagem de Inglês Instrumental; 

4. averiguar as percepções da professora sobre o processo de aprendizagem de 

Inglês Instrumental em uma sala inclusiva, bem como as percepções dos alunos surdos sobre a 

aprendizagem colaborativa nessas aulas. 

A partir desses objetivos, apresento as perguntas que orientaram esta pesquisa: 

1. Que estratégias a professora usa para trabalhar com alunos surdos na aula de 

Inglês Instrumental? Em que medida tais estratégias favorecem ou não a 

aprendizagem desses alunos? 

                                                 
17

 A colaboração é um pressuposto teórico que propõe aos alunos trabalharem juntos em situações comuns de 

aprendizagem. Uma discussão sobre colaboração ocorre no item 1.5 deste trabalho. 
18

Fundamentada na ideia de mediação deVygotsky (1996), estratégias mediadoras são entendidas como 

ferramentas linguísticas que preparam a estrutura cognitiva do mediado para que, utilizando o conhecimento 

adquirido e os estímulos recebidos, possa ampliá-lo e transcendê-los (FEUERSTEIN et al., 2006). 
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2. Que estratégias mediadoras os alunos surdos utilizam com seus pares durante a 

realização de tarefas nas aulas de Inglês Instrumental? 

3. Em que medida a colaboração entre os alunos surdos auxilia ou não a 

aprendizagem de Inglês Instrumental? 

4. Qual a percepção da professora e dos alunos surdos sobre a aprendizagem 

colaborativa nas aulas de Inglês Instrumental? 

 

Organização deste trabalho 

 

Este estudo é composto por esta Introdução e por mais quatro partes. No Capítulo 

1, com o intuito de clarear o conceito das línguas envolvidas nesta pesquisa, apresento o 

conceito de línguas na perspectiva dos ouvintes e discuto o que representam e como podem 

ser contextualizadas na perspectiva dos surdos participantes deste trabalho. Em seguida, teço 

uma breve explanação sobre a criança surda para explicitar as experiências linguísticas que 

provavelmente embasam o repertório linguístico-sócio-cultural dos surdos participantes deste 

estudo, e finalizo discutindo sobre linguagem e aprendizagem do surdo no contexto da 

inclusão, tratando da aprendizagem colaborativa de inglês, a partir de uma abordagem 

instrumental, pelos alunos surdos com enfoque na interação e no scaffolding. 

O Capítulo 2 explicita a metodologia empregada nesta pesquisa e apresenta os 

motivos que justificaram a escolha do estudo de caso do tipo qualitativo para a sua realização. 

Apresenta, também, os participantes da pesquisa, bem como o contexto investigado e 

descreve os procedimentos utilizados na coleta, no registro e na análise dos dados. 

O Capítulo 3 apresenta, a partir da articulação dos dados coletados com o 

arcabouço teórico exposto no Capítulo 1 deste trabalho, resultados e discussões sobre as 

estratégias de ensino empregadas pela professora, bem como as estratégias mediadoras 

estabelecidas por meio das interações entre os alunos surdos, e também das percepções da 

professora sobre a aprendizagem de inglês desses alunos e das percepções deles sobre a 

aprendizagem colaborativa dessa língua.  

Na parte final deste estudo, retomo as perguntas de pesquisa e teço algumas 

considerações sobre a pesquisa e suas implicações para o ensino de inglês para surdos. 

Este estudo é ainda composto por Referências, Anexos e Apêndices. Ressalto que 

os textos em inglês, espanhol e francês, consultados para a composição deste trabalho, foram 

traduzidos por mim com o intuito de facilitar a leitura da tese.  
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Passemos, então, ao Capítulo 1. 

 



 

CAPÍTULO 1 – 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Educarmo-nos mutuamente é nos dizermos que há 

caminhos e que precisamos erguer nossas lamparinas 

para alumiá-los, sabendo que uma só não faz recuar a 

escuridão, mas muitas nos fazem reconhecer o mundo 

ao nosso redor. 

(LEROY, 2010) 

 

 

Neste capítulo, explicito o arcabouço teórico que embasa a análise dos dados. Em 

primeiro lugar, apresento o conceito de língua e especifico o papel dela no repertório 

linguístico dos falantes
19

 a partir da perspectiva do multilinguismo. Em seguida, teço uma 

discussão sobre os aspectos da cultura surda que constituem a pessoa surda, as características 

da aprendizagem de línguas pelos alunos surdos e as implicações da inclusão nessa 

aprendizagem. Por último, exponho os pressupostos teóricos sobre a aprendizagem 

colaborativa, tendo como base a teoria sociocultural, que fundamenta este estudo, elucidando 

o conceito de interação e scaffolding, discutindo as estratégias mediadoras de ensino e 

aprendizagem, bem como as abordagens do ensino de inglês para fins específicos. 

 

1.1 O CONCEITO DE LÍNGUAS 

 

Por questões que envolvem metodologia de ensino e modalidades diferentes de 

língua, outras duas línguas, o português na modalidade escrita e a libras, estão inseridas no 

processo de aprendizagem de língua inglesa do aluno surdo. Para entender melhor o percurso 

realizado por esse aluno nessas línguas, inicio a discussão apresentando o conceito de língua 

sobre três perspectivas diferentes com o propósito de ressaltar que é o olhar sobre a língua que 

muda e não a língua em si, posto que os falantes a usam conforme sua necessidade e vontade de 

expressão, e não observando os preceitos descritos por diferentes correntes teóricas que a 

conceituam. 

                                                 
19

 Adoto o termo „falante‟ também para o caso dos surdos, assim como autores como Castro Júnior (2011) e Quadros 

e Karnopp (2004), por exemplo, ampliando o seu uso e rompendo com as definições tradicionais que vinculam 

fala à oralidade, restringindo a língua à sua modalidade de expressão. Falante no sentido de ser uma pessoa capaz 

de usar uma língua como meio de expressão de si e do mundo. Entretanto, quando os termos „usuário‟, 

„sinalizante‟ e afins forem usados pelos autores citados ao longo do trabalho, eles serão mantidos e explicitados em 

nota de rodapé. 
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A primeira perspectiva trata a língua como sistema. Na diferenciação entre língua 

e linguagem feita por Saussure (1977, p. 17), ele afirma que a língua é “um produto social da 

faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social 

para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos”. Esse conceito, baseado no aspecto 

social da língua tratada como algo concreto, possível de ser aprendido e, portanto, transmitido 

às gerações seguintes, traduz-se no conceito de sistema organizado que permeia todos os 

pressupostos desse autor. 

A segunda perspectiva, por sua vez, tem um enfoque mentalista da língua e a trata 

como um fenômeno cognitivo. Chomsky (2005) postula que o conhecimento da linguagem é 

individual e interno, pois trata-se de um construto mental em que os pensamentos de uma pessoa 

são codificados em palavras (e sinais
20

) que são transmitidas por meio da realização de alguns 

sons (e sinais) para seu interlocutor que deverá decodificá-las (-los) em palavras (sinais) e, em 

seguida, atribuir-lhes significados dentro de um contexto discursivo. De acordo com esse autor, 

toda essa operação revela a complexidade desse fenômeno naturalmente radicado na mente 

humana. 

A terceira perspectiva apresenta a língua como discurso e prática social. Para 

Bakhtin (1995), assim como para Saussure, a língua é um fato social, porém, diferente dele, 

Bakhtin valoriza as relações dialógicas, que ocorrem inseridas em uma estrutura social. Nessa 

direção, Vygotsky (1994) postula a relevância do contato social no desenvolvimento 

linguístico da criança, pois acredita que a linguagem só se desenvolve a partir da interação, e 

nela é permitido ao sujeito estabelecer-se como ser histórico e social. Fundamentada nessa 

tríade mental-social-interacional, entendo que a língua tem uma base mental que toma a forma 

de um produto social a partir da interação, fio que tece este trabalho. 

Um indivíduo inserido em um contexto de interação vai utilizar uma língua para 

se manifestar enquanto parte de um corpo social. Tal entendimento é importante para indicar 

o caminho que seguirei, ao longo deste trabalho, ao apresentar e discutir os conceitos de 

língua, em que o valor da língua será dado pela circunstância social em que se encontra o seu 

falante e como ele se sente frente ao seu uso no momento da interação. Isto faz com que haja 

uma variação na forma de definir as línguas, decorrente não do conceito em si, mas da 

                                                 
20

 O sinal se constitui em uma unidade convencional fonológica e morfologicamente combinatória ligado a um 

sistema linguístico (BEHARES, 1987; DUCAN, 2003), podendo ser produzido pelas mãos, expressões faciais 

e posicionamento de todo o corpo (McCLEARY; VIOTTI, 2011). O sinal é composto de configuração de mão 

(CM), locação ou ponto de articulação (Loc ou PA), movimento (Mov), orientação de palma (OP) e aspectos 

não manuais (NM). Corresponde à palavra com significado e também é compreendido como morfema 

(QUADROS, 2004). Diferente do sinal, o gesto é contínuo, não combinatório, não hierárquico e 

idiossincrático, além de não corresponder a um sistema gramatical (DUCAN, 2003). No item 1.2.1.1 a seguir, 

apresento uma discussão mais abrangente sobre o gesto. 
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mudança na perspectiva em que se encontra o falante. Skutnabb-Kangas e McCarty (2008) 

afirmam que os conceitos usados quase nunca são neutros, além de estruturarem os 

fenômenos que serão discutidos à sua luz. Também afirmam que, no campo das línguas, o uso 

de uma língua pode diminuir ou exaltar o indivíduo ou grupos de pessoas e ser definido de 

forma a esconder, expor, racionalizar e até questionar relações de poder. 

As definições das línguas ora são semelhantes, como a definição de L1, língua 

materna e língua natural
21

, e ora são diferentes, como língua materna e língua estrangeira, L1 e 

L2, por exemplo, e foram todas elaboradas com base nas línguas orais. Entretanto, exponho 

como alguns desses conceitos merecem ser revistos a partir da perspectiva dos surdos, visto que 

algumas daquelas definições não se aplicam da mesma forma no contexto linguístico da pessoa 

ouvinte e da pessoa surda. Mesmo sabendo que uma pessoa pode entrar em contato com uma 

infinidade de línguas ao longo de sua vida, por uma questão de limites, a discussão apresentada 

aqui será feita no âmbito de três línguas, a língua portuguesa, a libras e a língua inglesa. 

Por fim, é válido ressaltar que a separação que faço não é, de forma alguma, 

absoluta. Apresento conceitos fluidos que, em todo momento, se sobrepõem e podem ser 

descritos por diferentes perspectivas. Apresento algumas definições de língua, com foco na 

nomenclatura, para melhor situar as três línguas envolvidas neste trabalho. 

Passo agora à apresentação dos conceitos. 

 

1.1.1 Língua materna (LM), L1 e primeira língua 

 

Há um entendimento de que a língua materna é a primeira língua
22

 adquirida
23

, de 

quantas línguas forem possíveis (BRAGGIO, 2012; CORDER, 1967; FIGUEIREDO, 2015; 

LIGHTBOWN; SPADA, 2013; MITCHELL; MYLES, 1998; QUADROS, 1997; RICHARDS; 

SCHMIDT, 2010). Vários autores definem LM e L1 como intercambiáveis (FIGUEREDO, 

1999; SKUTNABB-KANGAS; McCARTY, 2008), e outros não fazem distinção entre língua 

                                                 
21

 São consideradas naturais as línguas que podem ser adquiridas de forma natural e inconscientemente pelas 

crianças, nas interações que elas estabelecem com os seus falantes. Segundo Chomsky (2005), os seres 

humanos são geneticamente dotados de um conhecimento dos princípios gerais, ditos arbitrários, que 

determinam a estrutura gramatical de todas as línguas. Para Skliar (1998), a língua natural é aquela transmitida 

através das gerações, alterando-se com o tempo, conforme se modifica seu grupo de origem (SKLIAR, 1998). 
22

 O conceito de primeira língua será discutido posteriormente. 
23

 Há um consenso na ideia de que a aprendizagem e a aquisição de línguas são sistemas nos quais ocorre o 

processamento da língua. O que se discute é se são sistemas análogos, como defendem autores como Brown 

(1987), Corder (1967) e Ellis (1997), ou se são distintos, conforme propõe Krashen (1987), seguido por 

Lightbown e Spada (2013), McLaughlin (1978), Grosjean (2010), entre outros. Neste trabalho, serão 

discutidos distintamente, visto que línguas de modalidade oral não são passíveis de serem incluídas no 

repertório linguístico dos surdos de forma natural e não sistemática. 
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materna, primeira língua e L1 (KRASHEN, 1987; LIGHTBOWN; SPADA, 2013). A aquisição 

de LM se dá quando a criança é exposta à língua em situações de interação em contextos 

informais do dia a dia, normalmente em casa e com os familiares (QUADROS, FINGER, 

2008). Por meio da LM, dá-se o início da formação do conhecimento de mundo
24

 da criança, da 

formação de seus valores pessoais e sociais e, também, do desenvolvimento linguístico e 

cognitivo, que servirá de suporte para a aprendizagem de outras línguas e de todo o gênero de 

conhecimentos (GOLDFELD, 2001). 

Skutnabb-Kangas (2008) define língua materna segundo quatro critérios. O 

primeiro critério é a origem, assumindo que a língua materna é a primeira língua que o 

indivíduo aprende
25

, critério esse também empregado por Bizio (2014). O segundo critério é o 

da identificação, ou seja, está ligado ao fato de como o indivíduo se identifica ou é identificado 

como falante nativo. O terceiro critério está relacionado ao fato de ser a língua que o indivíduo 

sabe mais, e o quarto e último critério diz respeito ao uso. Assim, segundo Skutnabb-Kangas 

(2008), é considerada língua materna a língua que o indivíduo aprendeu/adquiriu primeiro, com 

a qual ele se identifica e é identificado como falante nativo, e a que ele mais sabe e mais usa. 

Levando-se conta esses quatro critérios, a libras não poderia ser considerada a 

língua materna para a maioria dos surdos brasileiros, uma vez que, para estes, a primeira língua 

aprendida foi o português
26

, ou seja, muitos não são identificados como falantes nativos de 

libras por terem aprendido esta língua tardiamente, utilizando-a apenas em ambientes restritos. 

Tal observação é corroborada por Bizio (2014), que afirma que a concepção de língua materna 

não se aplica para a criança surda cuja mãe é ouvinte. Não há uma congruência entre a língua 

que a mãe sabe, a língua oral, e a aptidão natural do bebê surdo, no caso, a visão e não a 

audição, para percebê-la, embora haja interação em outras instâncias, além da linguística. A 

língua da mãe, por ser oral, não é a língua que a criança surda pode adquirir naturalmente, 

segundo a definição de língua materna aqui apresentada. Para Knoors e Marschark (2014), 

mesmo que a mãe aprenda a língua de sinais para se comunicar com a criança, o que é o 

aconselhável, haverá um atraso considerável na aquisição dessa língua pela criança devido ao 

input
27

 limitado e tardio advindo da mãe. 

                                                 
24

 O conhecimento de mundo se refere ao conhecimento simples que as pessoas adquiriram por meio de 

experiências vividas ao longo da vida e que estão guardadas na memória (MOITA LOPES, 1996). 
25

 Skutnabb-Kangas (2008) e Bizio (2014) fazem uso dos termos „aprendizagem‟ e „aquisição‟ indistintamente. 
26

 O termo „aprendida‟ se contrapõe ao termo „adquirida‟ e aqui é empregado no sentido de ser a língua que o 

surdo primeiro teve contato no seu ambiente familiar, vizinhança e, posteriormente, em ambiente formal, 

muitas vezes antes de ter tido qualquer contato com alguma língua de sinais. 
27

 Para Luque e Villa (1997), o input linguístico é um conjunto de conhecimentos a respeito da língua que é 

passado para a criança durante as interações sociais no meio em que ela está inserida. Em contrapartida, output 
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A idade dos surdos quando entram em contato com a língua de sinais também 

influencia o modo como ele vai produzir
28

 essa língua: se como falante nativo, que teve 

contato com a língua de sinais desde o nascimento; falante primário, que começou a usar a 

língua de sinais entre quatro e seis anos de idade; ou tardio, que começou a aprender a língua 

de sinais após os doze anos de idade (LIGHTBOWN; SPADA, 2013), observando-se a 

hipótese do período crítico (KRASHEN, 1981; LENNEBERG, 1967). Também ressalto que a 

distinção entre aquisição e aprendizagem, embora desenvolvida por Krashen (1987) para 

tratar do desenvolvimento das habilidades linguísticas no âmbito da segunda língua, é 

apropriada para a discussão sobre o contexto relacionado ao desenvolvimento linguístico dos 

surdos. Para esse autor, a aquisição da língua ocorre em nível inconsciente, por meio da 

interação da criança com os falantes desta língua, enquanto a aprendizagem requer o esforço 

consciente que conduz a habilidades que não podem ser parte da nossa estrutura genética. 

A língua de sinais é a única língua que a pessoa surda pode adquirir por meio da 

exposição natural e contato com seus falantes. Sendo filha de pais ouvintes, ela terá uma 

língua natural diferente da língua natural de seus pais, e sendo surda, dificilmente vai se 

expressar naturalmente na língua materna deles. Para Chenu e Jisa (2009), Corder (1967), 

Mitchell e Myles (1998), ao adquirir a primeira língua, a criança adquire também o 

conhecimento sobre o mundo, e, por essa razão, consideram a primeira língua a língua 

materna da criança. É por esse motivo que as línguas de sinais são consideradas, pela maioria 

de seus pesquisadores, como sendo a língua materna do surdo, imprescindível para a 

construção e desenvolvimento do conhecimento de si e do mundo (BEHARES, 1999; 

BERGMAN, 1992; BIZIO, 2014; SACKS, 1989; SKLIAR, 1998; QUADROS, 1997, 2008; 

SANDLER; LILLO-MARTIN, 2006). Com base nesses autores, pode-se afirmar que a 

ausência da língua de sinais pode restringir a construção desse conhecimento na pessoa surda. 

Se considerarmos que Skutnabb-Kangas (2008) usa o termo „aprender a língua‟ 

equivalente à criança „saber usá-la como falante nativa,‟ então a língua de sinais será a sua 

língua materna, independentemente de quando a pessoa entra em contato com ela, posto que é 

por meio dessa língua, e não da língua oral, que ela poderá ser capaz de falar como nativa. 

Nesse ponto, o conceito de língua materna se alinha ao conceito de língua natural na perspectiva 

                                                                                                                                                         
é compreendido como a produção linguística realizada na forma oral, escrita (PICA et al., 1987), ou 

sinalizada. 
28

 Segundo Galvan (1999, citado por McCARDLE, 2003), os falantes nativos fazem uso mais apropriado dos 

aspectos morfológicos da língua de sinais, os primários usam os sinais como unidades inteiras, e os tardios, 

por sua vez, apresentam algumas falhas na apropriação de inflexões durante a conversação. Para uma leitura 

mais detalhada sobre a diferença entre os tipos de falantes, sugiro Morford e Carlson (2001) e Costello, 

Fernández e Landa (2006). 
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da aquisição, e, na perspectiva da produção, ao conceito de língua nativa
29

, sem levar em 

consideração a língua falada pelos pais, o período que o surdo a adquiriu ou a situação 

linguística dos surdos oralizados, que não usam língua de sinais. 

Spinassé (2006, p. 5) define língua materna como a língua que o indivíduo 

“melhor domina, língua com a qual ele se sente mais à vontade”, apresentando outro critério 

para conceituar língua materna. Para essa autora, a língua materna é a língua com a qual a 

pessoa estabelece uma relação afetiva, tem maior familiaridade e com a qual mais se 

identifica.  

Assim, é possível dizer que a língua materna é a língua adquirida, por ser a língua 

falada pela mãe, pelo pai, pelas pessoas mais próximas e/ou pela comunidade, além de ser a 

língua que a pessoa fala melhor e se sente mais à vontade para expressar suas emoções. 

Percebe-se uma flexibilização na definição dos conceitos de língua entre os autores, e mesmo 

Skutnabb-Kangas e McCarty (2008) sugerem que uma língua não precisa, obrigatoriamente, 

preencher os quatro critérios para ser considerada língua materna, e que a língua de sinais 

pode ser considerada a língua materna dos surdos pelo critério da identificação. Também é 

comum o uso da palavra „primeira‟ na conceituação de língua materna, conforme mostra o 

quadro a seguir, elaborado com base em alguns dos autores citados neste trabalho, a título de 

ilustração. 

 

Quadro 1 – Conceito de língua materna. 

LÍNGUA MATERNA 

 Adquirida na interação em contexto informal normalmente em casa e com os 

familiares (QUADROS; FINGER, 2008). 

 Responsável pela formação do conhecimento de mundo, de valores pessoais e sociais e 

do desenvolvimento linguístico e cognitivo, que servirá de suporte para a 

aprendizagem de outras línguas e de todo o gênero de conhecimentos (GOLDFELD, 

2001). 

 Primeira língua que o indivíduo aprende, com a qual o indivíduo se identifica ou é 

identificado como falante nativo, que o indivíduo sabe mais e mais usa (SKUTNABB-

KANGAS, 2008). 

 Primeira língua que o indivíduo aprende (BIZIO, 2014). 

 Primeira língua que o indivíduo adquire (KRASHEN, 1987). 

 Imprescindível para a construção do desenvolvimento do conhecimento de si e do 

mundo (BEHARES, 1999; BERGMAN, 1992; BIZIO, 2014; SACKS, 1989; SKLIAR, 

1998; SANDLER; LILLO-MARTIN, 2006). 

 Primeira língua adquirida e responsável pelo conhecimento da criança sobre o mundo 

(CHENU; JISA, 2009; CORDER, 1967; MITCHELL; MYLES, 1998; QUADROS, 

                                                 
29

 A língua nativa é a língua que a criança adquire na infância, a língua falada na família ou a língua do país onde 

ela vive (RICHARDS; SCHMIDT, 2010) e a primeira língua aprendida (COOK, 1999). 
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1997, 2008). 

 Língua que o indivíduo melhor domina e com a qual se sente mais à vontade 

(SPINASSÉ, 2006). 
Fonte: Elaborado pela autora desta tese. 

 

Outro fato observado diz respeito ao termo „língua 1,‟ ou „L1‟, muitas vezes 

utilizado como sinônimo de língua materna e primeira língua, por alguns autores, como 

vemos no quadro seguir, sem, no entanto, considerarem a ordem de contato do falante com 

essa língua, pois, no contexto linguístico do ouvinte, essas línguas são coincidentes. 

Quadro 2 – Conceitos coincidentes: Língua materna – Primeira língua – Língua 1. 

Língua materna = Primeira língua 

BRAGGIO, 2012; BÍZIO, 2014; CHENU, JISA, 2009; CORDER, 1967; FIGUEIREDO, 

2015; LIGHTBOWN; SPADA, 2013; MITCHELL; MYLES, 1998; RICHARDS; 

SCHMIDT, 2010; SKUTNABB-KANGAS, 2008. 

Língua materna = Língua 1 

BRITO, 2010; FIGUEREDO, 1999; GÓES, 1999; SALLES et al. 2002; SKUTNABB-

KANGAS; McCARTY, 2008; QUADROS; FINGER, 2008. 

Língua materna = Primeira língua = Língua 1 

KRASHEN,1987; LIGHTBOWN, QUADROS, 1997; SPADA, 2013. 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese. 

 

O termo „língua materna‟ é oriundo de uma vertente que atribui à interação mãe-

criança a gênese da linguagem, onde a interpretação materna dá significado aos gestos da 

criança (PEREIRA DE CASTRO, 1998). É válido ressaltar que esse tipo de interação também 

pode ser estabelecido por outras pessoas que, similarmente, exercem a função materna, como 

irmãos mais velhos, familiares e cuidadores (LIEVEN, 1994). Além disso, há outros aspectos, 

linguísticos e não linguísticos, que também são determinantes para a definição de língua 

materna e que não se relacionam com a língua falada pela mãe ou pelo pai. Por exemplo, se a 

língua falada pela comunidade ou por pessoas próximas for diferente da língua da mãe, a 

criança pode adquirir as duas línguas, e ambas poderão ser consideradas língua materna e 

primeira língua. 

É possível notar um apagamento da figura materna no conceito de língua materna. 

Pavlenko (2006) considera língua materna a primeira língua na qual a pessoa se reconhece e 

se encontra consigo mesma, com todos os seus hábitos. Em outras palavras, é quando a 

pessoa, estando em uma situação confortável, sente-se em casa, e, nesse contexto, a palavra 

„casa‟ pode ser compreendida como sendo „a própria pessoa‟. 
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Penso que o uso da palavra „materna‟ também poderia ser relacionado à 

representação da ideia da força biológica que gera, nutre e faz nascer o corpo e não 

exclusivamente a uma pessoa feminina. Sendo assim, o termo „materna‟ não estaria 

relacionado, em si, à pessoa que gesta, no caso, a mãe, mas à força geratriz que emana dela. 

Nesse caso, a força psicológica que constitui e propicia o surgimento da língua também pode 

ser chamada materna, pois torna aparente o nascer e o desenvolver psíquico do ser humano. 

Desta forma, o termo „materna‟ estaria relacionado à força geratriz que promove o 

desenvolvimento da criança e da língua e não necessariamente à mãe. Nessa perspectiva, em 

que o termo „materna‟ se distancia da figura materna, podendo assumir outros significados, 

fica mais compreensível a conceituação da língua de sinais como a língua materna dos surdos, 

independentemente da língua falada pela mãe. 

Com base nos conceitos e nas situações aqui apresentados em relação ao 

repertório linguístico dos surdos, percebe-se a possibilidade do uso dos termos „língua 

materna‟ e „primeira língua‟ de forma intercambiável. No entanto, a intercambialidade desses 

dois termos com o termo „L1‟ pode ou não ocorrer, dependendo do contexto linguístico dos 

surdos e do contato que eles têm com as línguas, que é diferente da ordem de contato com as 

línguas que os ouvintes experienciam. Da mesma forma, o termo „segunda língua‟ e o termo 

„L2‟ que, para os ouvintes, também são intercambiáveis, para muitos surdos, esses termos são 

distintos, conforme discutido no item a seguir e mostrado no Quadro 3.  

 

1.1.2 Segunda língua (L2), língua estrangeira (LE), terceira língua (L3) 

 

Em um sentido mais amplo, a segunda língua é entendida como qualquer língua 

aprendida após a primeira língua (RICHARDS; SCHMIDT, 2010). Hammarberg (2001) 

especifica que é a língua aprendida após a infância. Hall et al. (2011), por sua vez, a definem 

a partir da localização, sendo a segunda língua aquela aprendida em locais onde ela é a 

principal falada pela comunidade. Assim, o termo „L2‟, ou „língua 2‟, é usado de forma 

intercambiável com o termo „segunda língua‟ por autores como Ellis (1997) e Richards e 

Schmidt (2010) para nomearem a língua aprendida após a aquisição da LM, e Leffa (1988) 

esclarece que é considerada segunda língua aquela que, além de ser ensinada na sala de aula, é 

falada também fora dela. Compartilham dessas ideias as autoras Fernandes (2007) e Quadros 

(2006), ao considerarem a língua portuguesa como segunda língua (L2) para os surdos 

brasileiros, ressaltando que essa língua exige um processo formal para a sua aprendizagem. 
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Por entenderem que a divisão entre „segunda língua‟ e „língua estrangeira‟ 

envolve questões de cunho acadêmico, teórico e contexto sócio-político entrelaçadas no 

âmbito educacional, autores como Hall et al. (2011) preferem o conceito de língua adicional
30

, 

pois abarcaria ambas as línguas. À primeira vista, o termo „adicional‟ poderia ser usado para 

explicar o conjunto de línguas que compõem o repertório linguístico dos surdos dizendo que a 

libras é a LM deles, e o restante das línguas seriam adicionais. Porém, penso que as questões 

metodológicas imbricadas no complexo linguístico dos surdos não são esclarecidas na 

perspectiva das línguas adicionais porque nela não se discutem as questões que envolvem a 

primeira língua, justamente a questão que apresenta entraves e necessita reflexão. No entanto, 

o conceito de língua adicional parece ser apropriado para definir o papel da libras no 

repertório linguístico dos ouvintes brasileiros, embora alguns autores, como Gesser (2006) e 

Felipe e Monteiro (2008), a classifiquem como L2 ou LE. Entendo ser relevante refletir sobre 

o uso dessas classificações, levando em consideração o fato de a libras, embora 

regulamentada, ser falada por uma comunidade considerada minoria linguística (QUADROS, 

1997; STROBEL, 2008) e não ser conhecida e nem falada pela maioria dos brasileiros, fatos 

que a desclassificam como tal. Além disso, definir a libras como „língua 2‟ dos ouvintes é 

desconsiderar a presença de outras LE no seu repertório linguístico, pois muitos brasileiros 

sabem inglês e espanhol, por exemplo, e não sabem libras, ou aprenderam libras depois de já 

saberem uma ou mais LE. 

A LE é a língua de tudo que é ou parece ser externo ao Estado-nação e sua 

presença não é percebida com naturalidade (DAY; SAVEDRA, 2015). Para Hall et al. (2011), 

LE é a língua aprendida em um local onde ela não é usada como forma de comunicação entre 

os membros da comunidade no dia a dia e nem nos meios de comunicação oficiais, como é o 

caso da língua inglesa no Brasil, conforme observa Leffa (1988). Como não é falada como 

língua nativa, o seu aprendizado geralmente ocorre em ambiente escolar, sendo, nesse 

contexto, também referida como língua alvo
31

. Às vezes, é uma língua aprendida tardiamente, 

na fase jovem ou adulta de uma pessoa cujo objetivo é mais especifico, como ser capaz de ler 

sobre determinados assuntos naquela determinada língua ou ser capaz de se comunicar em 

viagens para países onde ela é falada (RISAGER, 2006). 
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 Língua adicional é o termo adequado para nomear todas as línguas aprendidas por uma pessoa, com exceção 

da primeira (JUDD et al., 2001). 
31

 A língua alvo refere-se à língua que uma pessoa está aprendendo em oposição à língua materna (RICHARDS, 

SCHMIDT, 2010). Este termo também é usado para designar a língua na qual uma tradução ou interpretação é 

realizada, contrapondo-se à língua fonte ou língua de origem. 
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Hoje, há um consenso entre a maioria dos autores que a língua portuguesa é a 

segunda língua para os surdos brasileiros (GÓES, 1999; QUADROS, 1997, 2006; SALLES et 

al., 2002), mas considero que há um traço muito aproximado de estrangeiridade na língua 

portuguesa para a criança surda brasileira antes de essa língua ser, de fato, considerada sua 

segunda língua.  

A criança surda, ao chegar à escola, traz consigo experiências visuais de 

elementos da língua portuguesa, como o movimento articulatório da boca durante o ato da 

fala, percebido na interação com os ouvintes, e a sua escrita, encontrada nas mais variadas 

formas e lugares por onde a criança passa e habita. São elementos que permeiam a vida dela o 

tempo todo, porém estão dissociados dos elementos a que se referem. Mesmo estando no 

contexto linguístico da língua portuguesa, a criança surda pouco ou quase nada consegue 

acessá-la, uma vez que, na modalidade oral, não pode ser ouvida ou entendida e, na 

modalidade escrita, não pode ser lida, como se a língua fosse, de certa forma, impermeável, 

inacessível, estranha. 

Tomemos como exemplo um brasileiro recém-chegado ao Japão. O conhecimento 

que ele tem da sua língua materna, no caso, o português, em nada vai auxiliá-lo na 

compreensão da língua japonesa falada ou escrita. Comparativamente, esse brasileiro vai ver a 

língua japonesa escrita (書き込みモダリティ)32
 da mesma forma que um surdo não 

escolarizado vê o português e, por mais que ele olhe essa escrita, ele não vai compreendê-la. 

Fato semelhante acontece com a criança surda. Svartholm (1994, p. 64, citado por 

QUADROS, 1997) constatou que “a língua escrita em si mesma não comunica nada à 

criança”. É nesse sentido de estranhamento ou estrangeiridade que a língua portuguesa se 

apresenta para a criança surda até ela chegar à escola. 

Para Wilcox e Wilcox (1997, p. 10), “os requisitos de língua estrangeira são 

planejados para levar os alunos a aprender uma língua que eles não conhecem, uma língua 

que é estranha para eles e para a experiência deles”. Assim, ao iniciar o trabalho com a 

criança surda, seria mais adequado fazê-lo por meio de metodologia de ensino de LE e, à 

medida que a língua portuguesa começa a ser entendida e significada por meio da libras, faz-

se, gradualmente, a transição metodológica para o ensino da língua portuguesa como segunda 

língua, dando continuidade a esse ensino por intermédio da libras, conforme proposto por 

Quadros (1997). 
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 書き込みモダリティ (Tradução em japonês para as palavras “língua japonesa escrita”). 
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A forma estrangeira com a qual a criança surda lida com a língua portuguesa foi 

percebida por Salles et al. (2002) ao constatarem que, no ensino de português como uma 

segunda língua, os surdos brasileiros desenvolvem uma interlíngua
33

 semelhante à de 

estrangeiros ouvintes aprendizes de português. Almeida Filho (2011, p. 59) explica esse 

fenômeno como um processo consciente de desestrangeirização da língua alvo, neste caso, a 

língua portuguesa, em que, “no início do processo, ela começa a deixar de ser alheia e dá sinais 

de converter-se numa língua que passa a ser também do aprendente.”
34

 Dessa forma, por meio 

de medidas que possam promover a interação comunicativa nesse idioma e fazer com que a 

criança se sinta mais próxima dessa língua e se aproprie dela, é que vai acontecer a transição do 

ensino da língua portuguesa como LE para o ensino dela como segunda língua. É nesse ponto 

que a língua portuguesa passa a ser vista como segunda língua, passando a fazer sentido na vida 

prática cotidiana da criança. É quando ela consegue “estabelecer pontes entre o texto escrito e a 

língua de sinais” (BOTELHO, 2002, p. 117), significando o contexto e interagindo com as 

pessoas a sua volta, fazendo uso social e pessoal dessa língua. Nesse sentido, a língua 

portuguesa deixará de ser LE e efetivamente poderá ser considerada a segunda língua da criança 

surda. 

Krashen (1987) aborda o desenvolvimento das habilidades linguísticas no âmbito 

da L2, e a distinção que ele apresenta entre aprendizagem e aquisição é muito apropriada para 

a discussão sobre o contexto relacionado ao desenvolvimento linguístico dos surdos. Para esse 

autor, no contexto de aprendizagem, o contato com a língua ocorre em ambiente artificial, 

normalmente a sala de aula, e com a presença do professor, e a preocupação com as regras e 

com a formação das sentenças, bem como o esforço consciente com a memorização do 

vocabulário prevalecem sobre o conteúdo das mensagens. Por sua vez, ele postula que a 

aquisição é um processo mental/cognitivo pelo qual habilidades e conhecimentos linguísticos 

emergem naturalmente, baseados na predisposição inata e/ou acionada pelo input do 

ambiente. Assim, no contexto de aquisição, a criança está inserida no ambiente onde a língua 

é usada em seu contexto natural, autêntico, onde não ocorrem instruções formais ou exposição 

explícita das regras que a regem. Nele, a criança interage frequentemente com falantes nativos 

e em diferentes situações comunicativas, e o vocabulário, assim como os aspectos culturais da 

língua são assimilados em situações reais. Levando-se em conta o contexto linguístico do 

surdo, assumimos que ele pode adquirir a libras, aprender ou adquirir qualquer outra língua de 
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 Interlíngua é a fase intermediária do processo de aprendizagem de línguas, na qual a produção do aprendiz na 

língua alvo é caracterizada pela interferência da língua materna (SELINKER, 1972). 
34

 Termo utilizado pelo autor citado para se referir ao aluno ou aprendiz e mantido pela autora deste trabalho. 
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sinais, dependendo do contexto onde ele estiver inserido, mas somente poderá aprender o 

português ou qualquer outra língua da modalidade oral. 

No aprendizado de uma segunda língua, as pessoas fazem uso de seu 

conhecimento de mundo para ajudá-las na tarefa de aprender essa língua (CHENU; JISA, 

2009). Isso implica a necessidade, então, de que as pessoas tenham certo domínio de uma 

língua materna (primeira língua) para que a aprendizagem de uma segunda língua aconteça, 

como pondera Spinassé (2006). Fica implícito, então, que o surdo só vai aprender a língua 

portuguesa depois de ter tido contato com a libras, ou seja, assume-se que há uma ordem de 

aprendizagem entre as línguas. Para Santana (2007), Quadros e Finger (2008), entre outros 

autores, caso a criança surda seja exposta à língua de sinais, o seu desenvolvimento 

linguístico será análogo ao da criança ouvinte, e essa será a primeira língua que ela irá 

adquirir, independente da sua idade. Deste modo, a menos que a surdez seja tardia, a língua de 

sinais será a primeira língua adquirida pela criança. 

Para a criança ouvinte, que nasce em ambiente onde as pessoas são ouvintes, os 

termos „L1‟, „língua materna‟ e „primeira língua‟ podem ser sobrepostos, como discutido 

anteriormente. Zimmer et al. (2008) consideram a L1 como primeira língua e a L2 como 

segunda língua, e assim, consecutivamente, quantas forem as línguas que constituem o 

repertório linguístico do indivíduo Dessa forma, no Brasil, para a criança ouvinte, a língua 

portuguesa é sua língua materna, primeira língua e sua L1. 

Outra possibilidade é uma criança ter mais de uma língua como língua materna ou 

primeira língua ou L1, como ocorre com as crianças ouvintes filhas de pais surdos (codas)
35

 

que entram em contato com a língua de sinais e com a língua oral simultaneamente, ou 

crianças nascidas em contexto bilíngue
36

. 

Tal relação, aparente e convergente para os ouvintes, se mostra conflituosa em 

determinados contextos da pessoa surda. Vários surdos somente tiveram contato com a libras 

após terem estudado a língua portuguesa por anos. De fato, é o que ocorre com a maioria dos 

surdos no mundo, uma vez que mais de 90% dos surdos são filhos de pais ouvintes 

(BERENT, 1988; LANE, 1992; SKLIAR, 1998). 

Como exemplo, cito Renata Garcia, primeira aluna surda a defender uma 

dissertação de mestrado no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da UFG em 
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 Coda é a sigla em inglês para designar crianças ouvintes filhas de pais surdos (Chidren of deaf adults ou Kids 

of deaf adults). 
36

 Uma discussão sobre o bilinguismo se encontra no tópico 1.3.1 desse trabalho. 
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2015. Em entrevista
37

, ela relatou que, convivendo com ouvintes, se comunicava por meio de 

gestos e leitura labial
38

, o que denota seu contato com a língua portuguesa, e que só encontrou 

e interagiu com outras pessoas surdas aos 19 anos de idade, quando descobriu a libras, dando 

início à sua aquisição. 

Autores como Brito (2010), Quadros (1997), Góes (1999) e Salles et al. (2002), 

consideram a libras a L1 dos alunos surdos e o português, a L2, independente de quando eles 

entraram em contato com essas línguas. De fato, o português é a segunda língua para os 

surdos brasileiros, segundo conceito de Hall et al. (2011) e Leffa (1988). Entretanto, 

questiono o fato de a libras ser considerada como L1 de uma pessoa surda e a língua 

portuguesa ser classificada como L2, quando, por uma questão temporal de ordem, ela esteve 

em contato com o português e só muito tempo depois, com a libras, como ocorreu com 

Renata, por exemplo. 

Entendo que esse conflito ocorre por se aplicar, ao contexto linguístico do surdo, a 

mesma analogia convergente entre os termos „língua materna‟, „primeira língua‟ e „L1,‟ 

empregada no contexto linguístico do ouvinte, que não leva em consideração a ordem de 

contato da pessoa com as línguas, uma vez que o ouvinte, em contato com as duas línguas, 

português e libras, irá adquiri-las simultaneamente
39

, e o surdo, não. 

Se fizermos a distinção entre adquirir e aprender, a relação do surdo com as 

línguas ficaria evidente, e, considerando que há uma ordem de contato das pessoas, surdas e 

ouvintes, com as línguas que as cercam, explicitar essa ordem, pode ser, em princípio, uma 

forma de esclarecer essa questão. 

No caso da Renata, ao ordenarmos numericamente a composição das línguas do seu 

repertório linguístico pela ordem de contato, vemos que a língua portuguesa foi a língua que ela 

aprendeu
40

 (KRASHEN, 1987), e durante anos, essa foi a única língua com a qual ela tinha tido 

contato. Antes de seu encontro com surdos, a língua portuguesa era a língua que ela 

experienciava, por meio do uso de palavras durante sessões de fonoterapia, das letras para a 

escrita na escola e da leitura labial, fato recorrente na história de vida da maioria dos surdos 
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 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/02/professora-de-libras-e-1-aluna-surda-defender-mestrado-

na-ufg.html>. Acesso em: 29 maio 2016. 
38

 Segundo Sacks (1989, p. 82), “a leitura labial não é apenas uma habilidade visual – 75% dela [são] uma 

espécie de adivinhação inspirada ou conclusão por hipótese, dependente do uso de pistas encontradas no 

contexto”. 
39

 Fato que ocorre naturalmente com crianças ouvintes filhas de pais surdos (COPPOLA; NEWPORT, 2015; 

DAVIS, 2006; QUADROS; MASSUTTI, 2007). 
40

 Sem entrar no mérito do desempenho dos surdos na língua portuguesa ou o esforço e tempo empenhados na 

aprendizagem dessa língua, há surdos que conseguem ler e escrever e se comunicarem em português sem 

nunca terem tido contato com a libras, conforme relatos em Pfeifer (2013). 
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brasileiros, como afirma Maria Aparecida Soares (1999). Desse modo, pela ordem de contato, a 

língua portuguesa é sua língua 1. Posteriormente, em situações naturais de interação com outros 

surdos por meio da libras, Renata foi adquirindo, ainda que tardiamente, essa língua e ela se 

tornou sua língua materna (QUADROS, FINGER, 2008), sua língua de conforto (SKUTNABB-

KANGAS, 2008), a língua que mais domina e a deixa à vontade (SPINASSÉ, 2006). A libras é 

a primeira língua que Renata adquiriu, conforme o definição de Krashen (1987), a língua que a 

permitiu desenvolver seu conhecimento sobre o mundo e sobre si (BEHARES, 1999; 

BERGMAN, 1992; BIZIO, 2014; SACKS, 1989; SANDLER; LILLO-MARTIN, 2006; 

SKLIAR, 1998), sem se preocupar com regras linguísticas ou com formas mais apropriadas de 

produção. No entanto, ao ser incluída no repertório linguístico de Renata, a libras, na ordem de 

contato, é a L2, uma vez que a língua portuguesa já ocupa a posição de L1, e esse fato não é 

passível de ser alterado. 

Vale lembrar que há surdos brasileiros que não sabem línguas de sinais e passam a 

vida em contato unicamente com a língua portuguesa (PFEIFER, 2013). Para esses surdos, a 

definição do status das línguas é estável, pois o conflito
41

 linguístico somente pode ser 

estabelecido a partir do contato deles com uma língua de sinais. Feita essa ressalva, pode-se 

afirmar que, quando o surdo entra em contato com a libras por meio da interação com seus 

falantes, e se dispõe a apropriar-se como sujeito agente de sua expressão e manifestação social, 

ocorre uma acomodação natural das línguas, ou, de acordo com Grosjean (1982), uma mudança 

no status delas, e a ordem de aprendizagem, postulada por Chenu e Jisa (2009), Ellis (1997) e 

outros, é estabelecida. O fato de o surdo adquirir a libras como primeira língua, não influencia e 

não muda o fato de ele já ter tido contato com a língua portuguesa antes. No entanto, a partir 

daí, a língua portuguesa, sua L1 na ordem de contato, se reconfigura como segunda língua, e a 

libras, sua L2 na ordem de contato, assume seu papel natural de língua materna dos surdos. 

A partir desse momento, poderá ocorrer aprendizagem de outras línguas orais, 

como ocorre com o inglês, ou a aquisição ou aprendizagem de línguas de sinais, nos mesmos 

moldes em que ocorre com o ouvinte, e serão numeradas na ordem de contato em L3, L4 e 

assim, sucessivamente. Autores como Albres (2010), Fernandes (1990), Góes (1999), 

Goldfeld (2001), Lemos (2002), Lima-Salles (2007), Naves (2010) e Quadros e Schmiedt 

(2006) consideram a língua portuguesa a L2 da maioria dos surdos, porém, não mencionam 
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 O conflito ou a discussão sobre o status das línguas no repertório linguístico dos surdos ocorre 

especificamente quando ele primeiramente entra em contato com a língua oral e, posteriormente, com a língua 

de sinais. A experiência linguística visual tardia dos surdos provoca um conflito que termina por reordenar o 

status das línguas. Esse conflito pode ser visualizado na representação do perfil do aluno „D‟ no Quadro 3. 



43 

qual seria a L1 do surdo no período em que a língua portuguesa a única língua que o surdo 

conhecia. 

Berent (1988) também chama nossa atenção para a complexidade dessa situação no 

tocante à criança surda americana, filha de pais ouvintes, em relação à língua americana de 

sinais (ASL) e ao inglês. Para esse autor, a discussão sobre o status da ASL como a L1 e a 

interação dessa criança com a aquisição
42

 do inglês está começando receber a atenção que 

merece. Ele declara que somente uma pequena parcela de surdos adquire a ASL naturalmente e 

na primeira infância, e, nesse caso, a língua inglesa pode ser considerada, de forma legítima, 

uma L2, o que revela sua percepção de ordem de contato. Do mesmo modo, ele não considera 

como L1 a ASL dos surdos aprendida com seus pares surdos quando vão para a escola, embora 

admita que, quando isso acontece, o inglês começa a assumir a característica de L2. 

No entanto, esse autor não esclarece qual seria o status da ASL quando ele caracteriza o 

inglês como L2. Berent (1988) compreende que o comportamento linguístico desse indivíduo 

surdo pode ser entendido, na perspectiva de L1, como desenvolvimento atrasado, e, na 

perspectiva de L2, como em desenvolvimento contínuo e menos natural, em que o modelo padrão 

de competência
43

 não foi alcançado. Berent (1988, p. 134) revela “ficar tentado, nessa 

circunstância, a falar dessa situação como aquisição de L1,5” (leia-se língua um e meio), 

resultante da soma e divisão das duas línguas, porém, nesse caso, ao contrário de distinguir as 

línguas, ele as torna mais embaralhadas. 

O termo „terceira língua‟, por sua vez, é usado para se referir à língua aprendida 

depois da segunda língua. Como grande parte dos alunos ouvintes brasileiros não estudam 

uma terceira língua, salvo aqueles que estudam em escolas que oferecem, além do inglês, o 

espanhol, poucos desses alunos têm contato com uma terceira língua ou L3. Porém, os alunos 

surdos, inseridos em uma aula de língua diferente do português, estarão em contato com uma 

terceira língua ou L3. Dessa forma, no Brasil, a língua inglesa para os surdos, além de ser uma 

LE, por ser uma língua falada em outros países, pode ser considerada, também, uma terceira 

língua ou L3 (CENOZ et al., 2001). 

A seguir, apresento um quadro com as situações mais comuns de desenvolvimento 

linguístico de ouvintes e de surdos, de acordo com as reflexões apresentadas, e assumindo o 

Brasil como lugar de origem e permanência dos falantes. 
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 Berent (1988, p. 134) usa o termo „adquirir‟ para a ASL e para o inglês e o termo „aprender‟ para a ASL, 

indicando não fazer distinção dicotômica de Krashen (1987). 
43

 A competência do falante leva em consideração, além do conhecimento gramatical, as regras sociais e 

funcionais que regem a língua dentro de contextos específicos e em relacionamentos socioculturais (HYMES, 

1972). 
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Quadro 3 – Perfil linguístico de alunos ouvintes e surdos. 

* LIBRAS PORTUGUÊS INGLÊS 

ALUNO  A 

 

 

Ouvinte, filho 

de pais ouvintes 

que não falam 

libras 

1 

Aprendeu  

Tardiamente 

 

Língua adicional (LA) 

 

 

Língua 2 ou língua 3 

na ordem de contato 

 

LA = L2 ou L3 

2 

Adquiriu como 

língua materna 

 

Primeira língua  

 

 

Língua 1 na ordem de 

contato 

 

 

LM = Primeira língua 

= L1 
 

3 

Aprendeu como 

língua estrangeira 

 

 

 

 

Língua 2 ou língua 3 

na ordem de contato  

 

LE = L2 ou L3  

ALUNO  B 

 

 

Ouvinte, filho 

de pai ou mãe 

surdos que  

falam libras 

(coda) 

1 

Adquiriu como  

língua materna 

 

Primeira língua  

 

Língua 1 na ordem de 

contato 

 

LM = Primeira língua 

= L1 

2 

Adquiriu como  

língua materna 

 

Primeira língua  

 

Língua 1 na ordem de 

contato 

 

LM = Primeira língua 

= L1 
 

3 

Aprendeu como  

língua estrangeira 

 

 

 

Língua 2 na ordem de 

contato 

 

LE = L2 

ALUNO  C 

 

 

Surdo, filho de 

pais ouvintes 

que não falam 

libras 

1 

 

 

 

 

Não tem contato com 

libras 

 

 

 

2 

Aprendeu como  

língua materna 

 

Primeira língua 

 

Língua 1 na ordem de 

contato 

 

LM = Primeira língua 

= L1 
 

3 

Aprendeu como 

língua estrangeira 

 

 

 

Língua 2 na ordem de 

contato 

 

LE = L2 

ALUNO  D 

 

 

Surdo, filho de 

pais ouvintes 

que não falam 

libras 

 

1 

Teve contato tardio 

 

Adquiriu como 

língua materna 

 

Primeira língua 

 

2 

 

 

Aprendeu como L1 

 

 

Segunda língua 

 

3 

 

 

Aprendeu como 

língua estrangeira 
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Língua 2 na ordem  

de contato 

 

LM = Primeira 

língua = L2 

 

Língua 1 na ordem 

de contato 

 

Segunda língua = L1 

 

Língua 3 na ordem de 

contato 

 

LE = L3 

 

ALUNO  E 

 

 

Surdo, filho de 

pai ou mãe 

surdos que 

falam libras 

1 

Adquiriu como 

língua materna 

 

Primeira língua 

 

Língua 1 na ordem de 

contato 

 

LM = Primeira língua 

= L1 

 

2 

Aprendeu como 

segunda língua 

 

 

 

Língua 2 na ordem de 

contato  

 

 

Segunda língua = L2 

3 

Aprendeu como 

língua estrangeira 

 

 

 

Língua 3 na ordem de 

contato 

 

LE = L3 

ALUNO  F 

 

 

Surdo, filho de 

pais ouvintes 

que sabem libras 

 

1 

Adquiriu como 

língua materna 

 

Primeira língua 

 

Língua 1 na ordem de 

contato 

 

LM = Primeira língua 

= L1 
 

2 

Aprendeu como 

segunda língua 

 

 

 

Língua 2 na ordem de 

contato  

 

 

Segunda língua = L2 

3 

Aprendeu como 

língua estrangeira 

 

 

 

Língua 3 na ordem de 

contato 

 

LE = L3 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese. 
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Entre as várias possibilidades de interação que favorecem a aquisição e 

desenvolvimento da linguagem, conforme postula Vygotsky (1994), as mais comuns são: 

ouvinte, filho de pais ouvintes (A2)
44

; ouvinte, filho de mãe surda ou pai surdo (B1, B2), e 

surdo, filho de mãe surda ou pai surdo (E1). Nessas situações, os conceitos de língua materna, 

primeira língua e L1 se sobrepõem. Os quadros D1 e D2 representam a situação de conflito e 

acomodação das línguas, e se configura como a mais frequente. As setas indicam como ela 

acontece. O aluno surdo, filho de pais ouvintes, entra em contato com a língua portuguesa, 

dando início à composição do seu quadro linguístico. Posteriormente, encontra com outro(s) 

surdo(s) e adquire a libras. Com isso, a língua portuguesa se reconfigura como segunda 

língua, sem, no entanto, mudar a sua ordem de contato como L1. Há também surdos que 

optam viver somente entre ouvintes, não usam libras (C1, C2) e assumem o português como a 

sua língua materna (PFEIFER, 2013). 

Por fim, a língua estrangeira é a língua com a qual o falante tem menor grau de 

afinidade e maior distância emocional. 

Para os alunos ouvintes, a não distinção entre os termos „L2‟ e „LE‟ pode não 

interferir na abordagem de ensino porque muitas vezes são tratadas como situações 

linguísticas coincidentes, como é o caso do ensino da língua inglesa no Brasil, onde ela é a L2 

na ordem de contato da maioria dos alunos e também LE para todos eles. Porém, para a 

maioria dos alunos surdos brasileiros, para quem a libras é a língua materna ou primeira 

língua, o inglês é língua estrangeira, L3 ou terceira língua ao mesmo tempo, porque o 

português é a segunda língua, mesmo sendo a L1 na ordem de contato. 

O que o aluno pensa a respeito do que é linguagem e do que é necessário para 

aprender línguas influencia o seu processo de aprendizagem, visto que essas ideias, presentes 

em suas interpretações e experiências linguísticas, se colocam como ferramentas que serão 

utilizadas em diferentes momentos nesse processo (BARCELOS, 2007; MICCOLI, 2007). Da 

mesma forma, o modo como o professor conceitua as línguas pode interferir sobremaneira na 

sua escolha metodológica de ensino. Isso ocorre porque essas ideias, ou crenças, além de ser um 

conceito cognitivo, são também um conceito social, fruto das experiências e dos problemas, da 

interação com o contexto e da capacidade de refletir e pensar sobre o que os cerca. Daí, a 

necessidade de se especificar melhor o status das línguas que fazem parte do contexto 

linguístico do surdo. 
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 Refere-se ao Aluno A, segunda coluna (português). 
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Feita a discussão sobre o conceito de línguas, passo a tratar agora das línguas 

manuseadas pelos surdos neste estudo. 
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1.2 AS LÍNGUAS TRATADAS NESTE ESTUDO 

 

As três línguas que constituem a base do repertório linguístico dos surdos, 

participantes deste estudo, são a libras como língua materna, a língua portuguesa como 

segunda língua e a língua inglesa como língua estrangeira. 

 

1.2.1 A libras 

 

Os estudos das línguas de sinais, comparados ao estudo das línguas orais, são 

muito recentes, mas consistentes o suficiente para afirmar que a língua de sinais é um 

sistema linguístico com uma estrutura interna complexa, mas claramente organizada e 

possui, assim como as línguas orais, um conjunto de regras linguísticas
45

 (FERREIRA, 

2010; FOX, 2007; KLIMA; BELLUGI, 1980; SANDLER; LILLO-MARTIN, 2006; 

VALLI; LUCAS; MULROONEY; VILLANUEVA, 2011), além de serem as únicas línguas 

que a criança surda pode adquirir naturalmente, por meio da interação com outras pessoas 

falantes dessas línguas. 

Vygotsky (1983, p. 66-67) usa o termo „natural‟, no sentido biológico, das 

capacidades do homem, para classificar a língua dos surdos, ao afirmar que “a língua dos 

gestos constitui sua língua natural.” O autor explica que a língua oral é antinatural para os 

surdos porque “a articulação ao falar requer movimentos invisíveis
46

 dentro da boca fechada 

e, por isso, o ensino da língua oral se converte em um trabalho forçado, difícil para o 

surdo.” 

Quando decidiu aprender a língua manual dos surdos de Paris, com o objetivo de 

ensinar a eles a língua francesa e assim poder catequizá-los, Charles-Michel de L‟Èpée 

(1712-1789), abade francês, contribuiu enormemente para o desenvolvimento educacional 

dos surdos. Ao resolver educar duas irmãs surdas, L‟Épée deu início a uma escola e 

promoveu a reunião de várias pessoas surdas em um mesmo lugar, propiciando o 

desenvolvimento e o fortalecimento da língua usada por elas e deixando clara a importância 

da sua utilização para o ensino dos surdos
47

 (KLIMA; BELLUGI, 1980). 
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 Regras fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas. 
46

 Embora não visíveis, tais movimentos são audíveis (Nota da autora deste trabalho). 
47

 Para ler mais sobre a origem da organização linguística e social dos surdos em Paris, que resultou na língua de 

sinais francesa, sugiro Rée (1999). 
 



49 

No entanto, como a língua de sinais francesa (LSF) tem menos palavras que a 

sua tradução em francês, devido ao fato de poder dispensar o uso de artigos, algumas 

preposições e outras palavras da gramática, L‟Épée, precipitadamente, concluiu que a língua 

usada pelos surdos não possuía gramática (FOX, 2007). De modo simplista e baseado no 

método francês, que posteriormente evoluiu para a LSF, Vygotsky (1983, p. 67) também 

declarou que “a mímica permite dar somente as indicações materiais mais aproximadas e 

concretas”. Para ele, a mímica não permitia a comunicação envolvendo conceitos abstratos. 

A ideia de que a mímica e os gestos dos surdos não permitia uma comunicação 

mais elaborada permaneceu inquestionada por aproximadamente duzentos anos, quando 

William Stokoe (1919-2000), linguista americano, levantou a hipótese de que as línguas de 

sinais dos surdos seriam, no sentido mais geral dado por Saussure, línguas naturais (RÉE, 

1999), constituídas por um sistema altamente complexo envolvendo estruturas gramaticais, 

lexicais, morfológicas, fonético-fonológicas e nível discursivo-pragmático, caracterizando-as 

como sendo únicas. 

Stokoe foi trabalhar como presidente do Departamento de Inglês da Gallaudet 

University, e lá, intrigado com os gestos fluentes realizados pelos surdos quando 

sinalizavam somente entre eles, que eram diferentes dos sinais utilizados pelos professores, 

dedicou-se a estudar a organização fonológica, morfológica e semiológica daqueles sinais. 

Em 1960, publicou um artigo intitulado Sign Language Structure
48

, dando início aos estudos 

linguísticos sobre as línguas de sinais, mais especificamente da língua de sinais americana 

(ASL). 

Influenciados por esses estudos realizados na Gallaudet University, alguns 

pesquisadores no Brasil deram início aos estudos sobre a língua de sinais brasileira 

(FERREIRA, 2010, 1995; FELIPE, 1989, 1999; FERNANDES, 1990; HOEMANN, H; 

OATES; HEOMANN, S., 1981; QUADROS, 1997). Esses autores brasileiros, juntamente 

com os autores estrangeiros, defendem que as línguas de sinais apresentam arbitrariedade, 

produtividade, dupla articulação, entre outras características presentes nas línguas orais 

sem, no entanto, serem subordinadas a estas, tendo, pois, estrutura própria. 
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 Neste artigo, Stokoe (1960) analisou os sinais buscando identificar suas partes constituintes. Ele propôs que 

cada sinal tinha três partes independentes – locação, configuração de mão e movimento –, cada uma com um 

número limitado de combinações, e que os sinais se conectavam em uma gramática ou sintaxe complexa, tal 

qual a da língua falada (SACKS, 1989).  
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Historicamente, é provável que a libras tenha tido alguma influência dos sinais 

metódicos de L‟Épée
49

 e da língua de LSF, visto que Hernest Huet
50

, que veio ao Brasil a 

convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos
51

, era surdo e seguidor de 

L‟Épée (SABANAI, 2007). Observando alguns surdos que não estudavam, L‟Épée percebeu que 

eles gesticulavam sobre os ombros, em direção às costas, para indicar o passado e decidiu fazer 

uma modificação nesse sinal tornando-o, a seu ver, gramatical. Ele estabeleceu que um 

movimento para trás indicaria o pretérito imperfeito, dois movimentos, o pretérito perfeito, e três, 

o mais que perfeito. É possível identificar a analogia do número de movimentos e a sua direção 

em relação ao passado nos sinais de L‟Épée e o número e a direção dos movimentos nos sinais 

ONTEM e ANTEONTEM em libras, onde o primeiro sinal é composto por um movimento para 

trás, e o segundo, por dois. Semelhanças deste tipo ratificam a ideia da influência linguística da 

LSF na libras. 

Uma importante observação a ser feita em relação à libras se refere à sua inclusão 

no grupo das línguas minoritárias. Segundo Brenzinger (1997), línguas minoritárias, ou grupos 

linguísticos minoritários, são assim consideradas por existirem em ambientes pouco favoráveis 

e por não serem usadas como língua de instrução. Geralmente não aparece na mídia, 

constantemente tendem a ser ameaçadas por outra língua e a serem usadas somente na 

comunidade onde ela é falada. Outro ponto diz respeito ao tamanho da comunidade onde ela é 

falada. Sob esse último aspecto, o tamanho da comunidade, é correto dizer que a libras pertence 

ao grupo de línguas minoritárias. No entanto, a libras, a partir da sua legalização
52

, vem 

ocupando e dividindo espaços antes exclusivos da língua portuguesa, como escolas, 

universidades, alguns programas de televisão, nas transmissões oficiais da Câmara dos 

Deputados e no Senado, entre outros, o que sugere que os aspectos citados anteriormente como 

não ser língua de instrução, não aparecer na mídia e em outros locais, por exemplo, não se 

aplicam mais, de forma absoluta, a essa língua, o que exige ressalvas sobre a sua categorização 

como língua minoritária. 

Somado a isso, temos também o aspecto político ligado à oficialização das 

línguas. De acordo com dados do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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 Sinais Metódicos: sistema artificial de gestos que mesclava elementos da língua de sinais utilizada pelos 

surdos franceses com outros inventados por L‟Épée para marcar características linguísticas da língua francesa, 

como flexões, conectivos, sufixos etc., com a finalidade de educar os surdos. 
50

 Há divergência sobre a correta grafia do nome Hernest, mas há unanimidade quanto ao sobrenome Huet. Optei 

pelo nome Hernest por ser o mais utilizado. 
51

 Inaugurado no ano de 1857, recebeu o nome de Imperial Instituto de Surdos-Mudos. Atualmente conhecido 

como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), no Rio de janeiro. Para saber mais sobre a fundação 

desta escola, sugiro a leitura do livro de Magda Soares (1999). 
52

 Lei nº 10.436, de 22 de abril de 2005. 
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(IPHAN), aproximadamente 250 línguas são faladas no Brasil
53

 e, mesmo sendo 

reconhecida essa diversidade, inclusive com a criação do Decreto nº 7.387/2010
54

, somente 

duas, a língua portuguesa e a libras, são oficialmente reconhecidas. 

Uma das formas de regulação da língua é o seu ensino obrigatório nas escolas. 

No Brasil, há duas línguas nacionais, a língua portuguesa e a libras. No entanto, mesmo 

sendo reconhecida e ensinada obrigatoriamente nos cursos de formação de professores, em 

nível médio e superior, bem como nos cursos de Fonoaudiologia, e de forma optativa nos 

cursos de bacharelado, a libras ainda não é disciplina obrigatória nas escolas
55

, salvo nas 

escolas bilíngues. 

Contudo, com o uso da libras ocorrendo em diferentes locais e com propósitos 

diversos, o problema de escassez de léxicos terminológicos ficou aparente. O Dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa, na versão digital, por exemplo, apresenta aproximadamente 

345 mil verbetes
56

, ao passo que o Dicionário de Libras OnLine
57

 apresenta por volta de mil 

sinais e o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira, 

dicionário impresso considerado o mais completo atualmente, tem por volta de 10 mil sinais 

catalogados. No âmbito educacional, essa escassez é um dos entraves no processo de ensino 

e aprendizagem do aluno surdo. 

A criação de novos sinais demanda reflexões linguísticas que evocam a lista de 

léxicos do falante, formada em contextos culturais e interacionais. O número reduzido de 

sinais em determinadas áreas do conhecimento ocorre em decorrência da ausência de surdos 

nos locais onde esse conhecimento circula. Com a inserção dos surdos na universidade, por 

exemplo, novos sinais foram criados, a partir do entendimento dos termos e de conceitos 

discutidos nesse ambiente e da necessidade de se falar sobre eles em libras. Além disso, a 

possibilidade de registro dos sinais por meio do uso de equipamentos tecnológicos finalmente 

tem assegurado ao surdo a preservação da sua língua e de sua cultura (KARNOPP; 

SILVEIRA, 2014). 
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 Para mais informações, acesse: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/140>, e para uma discussão sobre 

as línguas das comunidades indígenas geograficamente localizáveis, verifique a produção de autores como 

Silvia Lucia Bigonjal Braggio (UFG), Maria do Socorro Pimentel da Silva (UFG), Marilda do Couto 

Cavalcanti (UNICAMP), entre outros. 
54

 O Decreto nº 7.387, de 9 de dezembro de 2010, trata do Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL). 
55

 Há um projeto (PLS 180/2004) em estudo no Senado para incluir a libras como disciplina obrigatória nas 

escolas públicas e particulares. 
56

 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio_Aur%C3%A9lio>. Acesso em: 29 maio 

2016. 
57

 Disponível em: <http://www.dicionariolibras.com.br>. Acesso em: 29 maio 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio_Aur%C3%A9lio
http://www.dicionariolibras.com.br/
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Para tentar assegurar ao máximo a validade dos sinais criados, Souza et al. 

(2014) sugerem compor uma equipe responsável pela criação de sinais e outra para a 

validação destes. Ambas deverão contar com especialistas da área, surdos que tenham 

conhecimento sobre a disciplina, alunos surdos que estão aprendendo a disciplina, 

intérpretes especialistas da área em discussão e linguistas responsáveis pelos estudos dos 

léxicos.  

Muitas vezes, porém, não é o que ocorre, e os sinais são criados ancorados em 

conhecimentos superficiais e de forma isolada e provisória, pelo intérprete, que se vê 

sozinho, em uma sala de aula, no dever de interpretar. Souza e Silveira (2011) apontam que, 

por um lado, os intérpretes reclamam da falta de sinais específicos sobre o conteúdo a ser 

trabalhado e, por outro, a falta de conhecimento dos intérpretes, às vezes, provoca 

distorções sobre o conteúdo que eles devem interpretar, dificultando o entendimento dos 

alunos, deixando clara a necessidade de um cuidado maior em relação a essas duas questões, 

que se retroalimentam. 

Outro aspecto a ser considerado nas aulas é o valor das informações não verbais 

que também são aparentes nesse contexto. Segundo Widdowson (2005, p. 105), “o ensino 

de línguas tem-se concentrado tradicionalmente nas habilidades linguísticas, e os aspectos 

não verbais do discurso têm sido negligenciados com frequência”. Entre esses aspectos, 

estão os gestos. Segundo Bialystok (1990) e Oxford (2003), os aprendizes de uma LE, 

diante de problemas linguísticos causados pela insuficiência de conhecimento nessa língua, 

recorrem às estratégias de comunicação a fim de expandir seus recursos linguísticos e 

comunicar suas mensagens. A mímica e os gestos são um tipo de estratégia de comunicação 

muito utilizada nas aulas de línguas. 

Contudo, nas aulas de língua para alunos surdos, o uso de gestos pode ser causa 

de confusão, uma vez que os gestos são culturalmente construídos (KNAPP; HALL, 2002) 

e, em língua de sinais, podem assumir outros significados. Dessa forma, merece nossa 

atenção a distinção entre os sinais e os gestos, também presentes na interação entre as 

pessoas. Sobre a diferença entre sinal e gesto, Behares (1987) esclarece que o sinal se 

constitui em uma unidade convencional ligada a um sistema linguístico, e o gesto não, da 

mesma forma que nem todo recurso de expressão da voz se configura em uma língua oral. A 

seguir, discuto mais detalhadamente sobre os gestos. 

 

1.2.1.1 Os gestos 
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Os gestos estão inseridos na forma como as pessoas se expressam e, de um 

modo geral, têm sido estudados em relação à língua. Nas línguas orais, os gestos, 

produzidos pelas mãos e corpo, são facilmente identificados em oposição aos elementos 

linguísticos ou verbais, produzidos pela voz. 

McNeill (1996) afirma que os gestos e a fala desenvolvem-se conjuntamente nas 

crianças. Para Lima e Cruz-Santos (2012), o uso dos gestos pelos bebês pode indicar o 

interesse comunicativo deles e, ao serem traduzidos em palavras pelas mães, possivelmente 

dão início ao processo do desenvolvimento da linguagem. Por esse motivo, as autoras 

percebem, na relação aproximada entre o conteúdo dos gestos da criança e o conteúdo da 

linguagem subsequente, a possível justificativa para a ideia apregoada de que os gestos das 

crianças induzem a linguagem verbal deles, pois as mães, ao traduzirem os gestos dos bebês 

em palavras, acabam por promover a relação entre o que o bebê pensa e como esse 

pensamento pode ser expresso por meio da linguagem. Também são nesses momentos de 

interpretação dos gestos dos bebês pelas mães que ocorre a interação entre ambos.  

Além de estarem relacionados ao desenvolvimento da linguagem, há autores que 

defendem que os gestos também desempenham um papel funcional no processo de produção da 

fala (ALIBALI et al., 2000). De acordo com Santana et al. (2008), o gesto é empregado pelos 

falantes como um complemento da fala, sendo considerado como um elemento do enunciado 

quando ajuda a esclarecer o significado daquilo que está sendo dito. De fato, a sentença simples 

„ela está ali‟, desacompanhada de um gesto, não é muito informativa e carece de mais elementos 

contextuais ou linguísticos para ser compreendida na sua totalidade. 

Naturalmente, ao falar e fazer gestos, as duas modalidades de comunicação 

tendem a expressar semelhanças no significado. Gullberg (2009) afirma que o significado 

do gesto é explicitado por meio da iconicidade
58

 e da localização espacial e pode fornecer 

informações sobre tamanho e forma, que não são tão facilmente expressas no formato linear 

do discurso
59

. 
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 Iconicidade é a referência à semelhança ou relação não arbitrária entre forma e significado (IBÁÑEZ et al., 

2005). Embora haja um grande número de sinais classificados como icônicos, a ideia de que as línguas de 

sinais sejam icônicas não se sustenta, já que mesmos sinais considerados icônicos em uma língua podem ser 

representados de formas diferentes em outras línguas. Dessa forma, a iconicidade dos sinais “é somente um 

aspecto da estrutura da Língua Americana de Sinais” (VALLI et al., 2011, p. 6), que, por extensão, pode ser 

aplicado às outras línguas de sinais. Para Faulstich (2007), a iconicidade é uma característica cognitiva 

inerente à construção dos gestos. Nas línguas orais, a iconicidade é investigada sob o título de onomatopeia ou 

simbolismo sonoro (TAUB, 2000). 
59

 O termo „discurso‟ é usado, conforme Orlandi (1986), para conceituar a linguagem em interação e, neste 

trabalho, considera-se que a relação dos interlocutores pode ser estabelecida pela língua oral ou sinalizada. 
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A relação entre gesto e fala também é ressaltada por Fedosse e Santana (2002). 

Para as autoras, as características simbólicas, cognitivas e interativas que ambos apresentam 

tornam a relação entre eles de interdependência e, assim como os aspectos prosódicos, passam 

a fazer parte do enunciado. Esses gestos, que acompanham o fluxo da fala, são definidos por 

Andersen (1999) como gestos ilustradores, pois tendem a repetir as informações faladas. 

Há também os gestos independentes, que não estão ligados à fala, mas são 

compreendidos mesmo assim. No entanto, a interpretação desses gestos, normalmente, varia 

de uma cultura para outra (KNAPP; HALL, 2006; RODRIGUES, 2010). 

McNeill (1996) explica que, no início, os gestos são concretos, depois icônicos, 

depois se tornam metafóricos e abstratos. Para o autor, o gesto é global, sintético, não precisa 

se combinar com outro, e dois gestos juntos não formam um gesto complexo, além de não 

comporem uma estrutura hierárquica de outros gestos, contrastando com os elementos 

constituintes da língua, cujas partes se combinam linearmente para formar um todo coeso. 

Segundo Leland e Viotti (2011), se a diferenciação entre gesto e fala é evidente, o 

mesmo não ocorre quando se trata das línguas de sinais, já que os elementos linguísticos 

dessas línguas também são produzidos pelas mãos e todo o corpo, incluindo as expressões 

faciais. 

Quando se trata de gestos como forma de comunicação e interação criada por 

crianças surdas e seus pais ouvintes, a situação torna-se ainda mais complexa. Ao nascer em 

uma família ouvinte, uma criança que não ouve o suficiente para aprender a língua oral falada 

por sua família e não tem contato com nenhuma pessoa que sabe a língua de sinais começará a 

criar gestos para se comunicar com seus familiares e amigos mais próximos, principalmente 

com seus pais. Esses gestos, que surgem espontaneamente, criados mais pelas crianças e menos 

pelos adultos, são conhecidos como sinais domésticos (COPPOLA; NEWPORT, 2005), como 

vemos a seguir. 

 

1.2.1.2 Sinais domésticos 

 

Os sinais domésticos se diferenciam dos gestos realizados por bebês pela fase em 

que são produzidos. Os gestos realizados por bebês são considerados balbucio manual 

(PETITTO; MARENTETTE, 1991) e também estão presentes nos bebês ouvintes, da mesma 

forma que o balbucio oral também acontece em bebês surdos. Dito de outra forma, as duas 

formas de balbucio, oral e manual, ocorrem em todos os bebês, surdos e ouvintes, por volta dos 
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oito meses de idade, como fruto da capacidade inata para a linguagem (QUADROS; FINGER, 

2008). 

A partir de um determinado período, mas de forma contínua, cessam os balbucios 

orais nos bebês surdos e os balbucios manuais nos bebês ouvintes e começam a surgir 

elementos linguísticos propriamente ditos, que evidenciam o desenvolvimento da língua, em 

qualquer modalidade, dependendo do tipo de input a que eles são expostos. Assim, bebês 

ouvintes nascidos em famílias ouvintes vão desenvolver a língua oral; bebês surdos, nascidos 

em uma família onde pelo menos um dos membros é surdo e usuário da língua de sinais, vão 

desenvolver a língua de sinais; e bebês ouvintes, nascidos de pais surdos (codas), desenvolverão 

a língua de sinais e a língua oral. No caso do bebê surdo que nasceu em uma família ouvinte, 

por não ouvir, ele não irá desenvolver naturalmente a língua oral falada pela família, e se a 

família não sabe língua de sinais, não haverá meios para ele adquirir a língua de sinais. Esse 

bebê, ao sair da fase do balbucio sem ter tido a experiência da significação dos seus gestos e a 

tradução deles em sinais, experiência geralmente proporcionada pela mãe, dá início a criação 

dos sinais domésticos, em decorrência de terem necessidade de se comunicar com seus pares. 

Segundo Davis (2006), o sinal doméstico se distingue dos sinais das línguas de 

sinais convencionais pelas seguintes características: o espaço de sinalização dos sinais 

domésticos é mais amplo, o sinal tende a ser repetido, o número de configurações de mão é 

menor, o sinal é produzido mais lentamente e com menos fluência, a direção do olhar funciona 

de forma diferente e o sistema, como um todo, é mais dependente do ambiente. Strobel (2008) 

considera como sinal doméstico ou sinal caseiro os gestos inventados na comunicação entre 

mãe-ouvinte e criança-surda, no âmbito familiar.  

As pesquisas sobre as diferenças entre o gesto e o sinal ainda não estão no 

mesmo nível em que se encontram as pesquisas sobre os gestos e a fala. Para este trabalho, 

conforme apresentado anteriormente, limito-me à distinção inicial entre sinal e gesto 

proposta por Behares (1987), que define o sinal como uma unidade convencional ligada a 

um sistema linguístico, e o gesto não. Tal distinção é corroborada por Duncan (2003), que 

afirma que o gesto não corresponde a um sistema gramatical, diferente do sinal e das 

expressões das línguas de sinais.  

Todas as considerações a respeito do reconhecimento das línguas de sinais como 

um sistema articulado no qual podem ser identificados aspectos fonológicos, morfológicos, 

sintáticos e semânticos, contribuíram para diminuir a visão patológica e preconceituosa 

sobre as línguas de sinais, colocando-as no mesmo nível das línguas orais e, conforme 
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afirma Bergman (1992), servindo para transmitir a cultura e a história de um povo para 

outras gerações, como fazem todas as línguas. 

 

1.2.2 Língua portuguesa 

 

A língua portuguesa é a língua oficial mais falada no Brasil e considerada a língua 

materna e primeira língua das crianças ouvintes nascidas neste país. Vários surdos, 

principalmente os mais velhos, não são muito afeitos à língua portuguesa e a consideram difícil 

de aprender. Autores como Fernandes (1990), Skliar (1998), Souza (1998), entre outros, 

atribuem essa perspectiva à obrigação de aprender essa língua por meio da fala, objetivo da 

abordagem oralista
60

 que predominou por mais de cem anos na educação dos surdos. Há 

também certa intransigência em relação à aprendizagem do português devido à defesa radical do 

uso exclusivo da libras por uma pequena parcela de surdos.  

É recente a concepção de que a língua portuguesa deve ser ensinada para as crianças 

surdas usando uma metodologia diferenciada daquela usada com as crianças ouvintes, visto que 

essa língua ocupa posição e desempenha funções diferenciadas para eles, dadas as implicações e 

especificidades relacionadas ao contexto linguístico diferenciado de ambas. Até bem pouco 

tempo, a criança surda ia para a escola com o intuito de aprender a falar. Cohen (1994) destaca 

que o objetivo dessas aulas era fazer com que os alunos soubessem localizar suas pregas vocais, 

tomar consciência da posição da língua e dos dentes, relacionando-os a conceitos e nomes. 

Enquanto isso, os alunos ouvintes aprendiam sobre a língua. Por conseguinte, a metodologia de 

ensino de português para os alunos surdos confundia-se os com processos de reabilitação de fala 

(OLIVEIRA-SILVA, 2005) ou com propostas a partir da perspectiva de ensino de língua 

materna.  

Vygotsky (1983, p. 67), mesmo reconhecendo que “a língua oral é antinatural 

para os surdos”, mostrou-se preocupado com o possível isolamento dos surdos entre si, 

determinado pelo uso e conhecimento exclusivo da língua dos gestos, caso eles não 

aprendessem a língua oral. Para esse autor, a possibilidade de o surdo saber só a língua 

gestual “o isola e o situa em um pequeno mundo estreito e fechado, onde tudo está adaptado à 

sua deficiência, onde tudo é calculado para a deficiência e tudo remete a ela” (1983, p. 98). 

Ele temia que, se os surdos convivessem somente com surdos, eles ficariam presos à surdez e, 
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 Nessa abordagem, há um esforço integrado para que o surdo alcance o modelo ouvinte de aprender, que 

implica, primeiramente, na rejeição da língua de sinais. Ela ainda é preferida por pais não adeptos à língua de 

sinais e seus desdobramentos. 
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por isso, defendia que os surdos aprendessem também a língua oral para terem a possibilidade 

de se comunicarem com as outras pessoas. 

A aprendizagem da língua portuguesa pelos surdos brasileiros permite-lhes 

acessar, por meio da leitura e da escrita, a parte visual do mundo dos ouvintes. De fato, 

conhecer a língua portuguesa assegura aos surdos o acesso direto às informações que circulam 

somente nesta língua, sem precisarem passar pelo filtro de outra pessoa, dando-lhes 

autonomia. Assim como Quadros (2006) observa que é por meio dessa língua que os surdos 

exercem a sua cidadania e interagem com a sociedade ouvinte (NASCIMENTO, 2009), 

Regino (2003) menciona que as tarefas do cotidiano acadêmico são realizadas com consultas 

a textos teóricos que devem ser compreendidos, assimilados e expostos de forma eficaz, o que 

mostra a presença e ressalta a importância da língua portuguesa na vida social, acadêmica e 

profissional dos surdos. 

Outro ponto a ser considerado diz respeito ao ensino da escrita, uma das 

modalidades de expressão das línguas (WIDDOWSON, 2005). Cook et al. (1979) observam 

que o ensino da escrita está relacionado à língua materna. Portanto, o ensino da escrita em 

uma L2 pressupõe que os alunos utilizam a escrita em uma L1. Assim, a escrita da língua de 

sinais deveria preceder a escrita do português. Para a maioria dos surdos, entretanto, a escrita 

ainda está condicionada à aprendizagem de outra língua (SVARTHOLM, 1997). No Brasil, os 

sistemas de escrita das línguas de sinais Signwriting,
61

 Escrita SEL
62

 e ELiS
63

 estão em 

processo de pesquisa e difusão, e, por esse motivo, a escrita e a leitura também são atividades 

que envolvem a aprendizagem de uma segunda língua, conforme observa Svartholm (1997), 

pois os surdos vão ler e escrever em português e não em escrita de sinais. Assim, a 

importância que os surdos atribuem às línguas orais, bem como o papel que elas 

desempenham na vida deles serão determinantes para o processo de aprendizagem dessas 

línguas. 
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 Signwriting, escrita de sinal em inglês, é um sistema de escrita de sinais criado em 1974, por Valerie Sutton, 

com base na escrita de movimentos para representação de coreografias de danças em geral. Foi traduzido, 

adaptado e introduzido no Brasil em 1996, pelo Professor Doutor Antonio Carlos da Rocha Costa (PUC-RS) e 

pelas Professoras Doutoras Márcia de Campos Borba (PUC-RS) e Marianne Rossi Stumpf (UFSC) (COSTA; 

BORBA; STUMPF, 1996). 
62

 Escrita SEL é um sistema de escrita para línguas de sinais que vem sendo desenvolvido pela Profa. Dra. 

Adriana S. C. Lessa-de-Oliveira'(UESB) desde 2010. 
63

 ELiS é um acrônimo para Escrita das Línguas de Sinais. Criado por Mariângela Estelita Barros (BARROS, 

2008, 2016), linguista brasileira, a ELiS é um sistema de escrita das línguas de sinais que tem uma base 

alfabética, isto é, seus caracteres representam, de forma aproximada, os fonemas de uma língua de sinais e seu 

uso tem sido investigado e testado no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos. 
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1.2.3 Língua inglesa 

 

No contexto brasileiro, a língua inglesa, mesmo não sendo usada como meio de 

comunicação entre os membros da comunidade e nem nos meios de comunicação oficiais, 

permeia a vida de muitas pessoas. No âmbito profissional, é a língua predominante na internet 

e nas reuniões corporativas de várias empresas; na vida acadêmica, é a língua de origem da 

maioria dos trabalhos científicos de várias áreas; e, nas horas de lazer, nos filmes e músicas. 

Aprendê-la é o objetivo de milhares de pessoas, incluídos os surdos, porque é a língua 

presente em exames de acesso a cursos superiores e de pós-graduação e é exigida cada vez 

mais no mercado de trabalho, entre outras razões. 

Berent (2001) afirmou, em seu trabalho, há mais de uma década, que o 

desenvolvimento de habilidades em inglês para surdos e deficientes auditivos estava se 

tornando uma necessidade educacional crítica, uma vez que essa língua era essencial para eles 

da mesma forma que é para os ouvintes. O ensino da língua inglesa geralmente ocorre em 

ambiente escolar para ouvintes e para surdos, embora a adoção diferenciada de métodos seja 

necessária (OLIVEIRA-SILVA, 2005), e o foco deste trabalho diz respeito à colaboração 

estabelecida por meio da interação entre os alunos surdos como meio capaz de favorecer a 

aprendizagem desta língua. 

Nesta seção, discuti alguns conceitos de língua relacionados ao repertório 

linguístico do indivíduo surdo, que, por causa da ocorrência de mais de uma língua, além da 

primeira, e onde cada língua desempenha um papel distinto, se apresenta em contexto de 

multilinguismo, como vemos a seguir.  

 

1.3 O CONTEXTO DAS LÍNGUAS 

 

Apesar de o foco dos processos de ensino e aprendizagem de línguas estar voltado 

para cenários e políticas bilíngues, é necessário observar os processos linguísticos dos surdos 

de forma mais abrangente, uma vez que eles podem estar envolvidos em contextos de 

multilinguismo. A seguir, apresento uma breve discussão sobre os conceitos envolvidos. 

 

1.3.1 Bilinguismo 

 

De um modo geral, há um consenso sobre o número de línguas envolvidas no 

contexto de bilinguismo pelo entendimento que „bi‟ significa dois. No entanto, há 
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divergências entre os pesquisadores quando discutem as características das duas línguas em 

questão. Algumas definições são extremadas, como a visão perfeccionista de Bloomfield 

(1933), de Saer (1922) e Zimmer et al., (2008), que consideram bilíngue somente quem é 

capaz de falar como nativo em ambas as línguas. Essa visão é combatida por Lyons (1981, p. 

258), que defende que esse tipo de bilinguismo, “caso exista, é extremamente raro”, e por 

Baker (2011), que não considera justa a comparação da proficiência linguística de uma pessoa 

bilíngue à proficiência da pessoa monolíngue. 

Em direção oposta, mas não menos extrema, temos a perspectiva reducionista de 

Macnamara (1967), que considera bilíngue o indivíduo minimamente competente em falar, 

ouvir, ler e escrever em uma língua diferente da sua língua nativa, e a visão generalista de 

Edwards (2006), que afirma que todas as pessoas são bilíngues, pois conhecem pelo menos 

algumas palavras em outras línguas. A variação entre esses extremos é determinada com base 

em alguns aspectos do falante, como, por exemplo, a idade da pessoa quando entra em contato 

com a outra língua (ROMAINE, 1995), inteligência, memória, o grau de proficiência, atitude 

e motivação, bem como em aspectos das línguas, como uso, função, interferência e 

alternância de códigos
64

 (MACKEY, 2000), além das características sociológicas do contexto, 

como local, participantes, situação, tópico e a função da interação, conforme explicitado por 

Mello (2010). 

Um conceito mais abrangente de bilinguismo é apresentado por Braggio (2012), 

que defende que as competências
65

 gramatical, comunicativa, funcional e discursiva operam 

em conjunto em um continuum e considera bilíngue o indivíduo que fala duas línguas e as usa 

em diferentes interações sociais. 

Para Fernandes e Moreira (2014), a maioria dos surdos
66

 brasileiros vive em uma 

situação de bilinguismo: a comunidade surda se identifica em alto grau com a libras e a usa 
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 Alternância ou mudança de código é a justaposição, dentro do mesmo fragmento de fala, de passagens 

pertencentes a dois sistemas ou subsistemas gramaticais diferentes (GUMPERZ, 1982). Para Groesjean (2010, 

p. 51), mudança de código “é o uso alternado de duas línguas, isto é, o falante realiza uma completa mudança 

para outra língua de uma palavra, frase ou sentença, e, em seguida, volta para a língua base”. 
65

 Para uma leitura inicial sobre competências, sugiro o trabalho de Canale e Swain (1980), visto que o conceito 

de uma competência, muitas vezes, apresenta-se imbricado em outra competência. Por exemplo, se a 

competência gramatical é o conhecimento das regras que compõem a estrutura da língua e a competência 

discursiva trata das regras do discurso, a competência comunicativa engloba a competência gramatical, 

discursiva, além da competência sociolinguística e estratégica (CANALE; SWAIN, 1980). 
66

 Embora compreenda a surdez nos moldes do bilinguismo e perceba a diferença conceitual entre os termos 

„Surdo‟ (com S maiúsculo) – para designar uma pessoa que integra um grupo linguístico e cultural – e 

„surdo‟ (com s minúsculo) para se referir à pessoa com inabilidade biológica para ouvir (GOLDFELD, 

2001; PADDEN; HUMPHRIES, 2006; LANE; HOFFMEISTER; BAHAN, 1996; SACKS, 1989), ressalto 

que, embora utilize o termo surdo com „s‟ minúsculo, o faço para designar as pessoas surdas que participam 

linguística e culturalmente de um grupo, uma vez que a surdez não será discutida nos âmbitos biológico e 

médico neste trabalho. 
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nas interações entre os surdos e ouvintes bilíngues, além de utilizar a língua portuguesa nas 

interações sociais básicas na família e em ambientes formais, como a escola e o trabalho. 

Muitas vezes, questões referentes ao bilinguismo dos surdos são tratadas do mesmo modo que 

o bilinguismo dos ouvintes, e, na tentativa de equalizar ambos com o argumento de que a 

teoria do bilinguismo é semelhante para ouvintes e surdos, acaba-se por desconsiderar as 

especificidades da língua de sinais, bem como a complexidade da relação “filho surdo/pais 

ouvintes” na aquisição de linguagem. Sabidamente, a surdez do filho, nessa relação, traz 

implicações para o seu processo de aquisição de linguagem e, como adverte Bizio (2014), a 

naturalidade com que se tem tratado essa questão pouco contribui para o avanço das pesquisas 

nesse processo. 

Vaid (2002) e Baker (2011) definem a pessoa bilíngue como o indivíduo que 

conhece e usa duas línguas, não necessariamente no mesmo contexto e nem com o mesmo 

nível de proficiência em ambas as línguas. A capacidade de usar cada uma das línguas de 

acordo com o contexto e para finalidades distintas é também a visão de bilinguismo defendida 

por Grosjean (2010, p. 04), que considera bilíngues as “pessoas que usam duas ou mais 

línguas (ou dialetos) no seu cotidiano”, levando em consideração características do indivíduo, 

como graus variados de competência e diferentes modos de fala, e não a fluência com que as 

línguas são faladas. Cook (2003) reitera essa ideia justificando que as pessoas bilíngues usam 

cada uma das línguas em contextos diferentes, com pessoas distintas e propósitos diversos das 

pessoas monolíngues, e que esse conhecimento não é estático. Esse autor, em outra obra 

(2009), afirma que o conhecimento das línguas está em constante mudança devido a fatores 

como envelhecimento, declínio no uso ou mudança de status das línguas para o seu usuário, 

entre outros. 

Segundo Goldfeld (2001, p. 39), “para os bilinguistas, o surdo não precisa almejar 

uma vida semelhante ao ouvinte, podendo aceitar e assumir a surdez”. O conceito mais 

importante que subjaz à filosofia bilíngue é que os surdos formam uma comunidade 

linguística e cultural e, por essa concepção, não é aceita a ideia de que o surdo deve tentar 

aprender, de qualquer maneira, a modalidade oral da língua para poder se aproximar o 

máximo possível do padrão de normalidade. Nesse sentido, é importante considerar, também, 

a distinção das modalidades das línguas envolvidas no que diz respeito ao repertório 

linguístico dos alunos surdos, bem como ao ensino dessas línguas para eles. 

A modalidade se refere ao modo pelo qual a língua se realiza enquanto uso em 

atos de comunicação (WIDDOWSON, 2005). Dessa forma, temos as modalidades escrita, 

oral e de sinais. Na primeira modalidade, a língua é expressa na forma escrita, a sua recepção 
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se dá por meio da leitura (WIDDOWSON, 2005), e o texto é o seu produto. Por sua vez, na 

modalidade oral, a língua é produzida pelos órgãos da fala, e a recepção acontece pelo canal 

auditivo. A palavra é o produto da língua nessa modalidade. Widdowson (2005) não faz 

referência à modalidade de sinais. Nela, a produção da língua ocorre por meio de movimentos 

gestuais e corporais articulados em um espaço delimitado, acompanhados de expressões 

faciais e percebidos pela visão (QUADROS; KARNOPP, 2004; FERREIRA, 2010). O 

produto da língua nessa modalidade é o sinal (FELIPE, 1999).  

Para diferenciar o uso de línguas produzidas em diferentes modalidades foram 

propostos alguns termos, levando em consideração as línguas de sinais. Lillo-Martin et al. (2010) 

verificam que pessoas bilíngues podem ser classificadas em bilíngues monomodais e bimodais. 

As bilíngues monomodais são pessoas que conhecem duas línguas da mesma modalidade, ou seja, 

duas línguas orais ou duas línguas de sinais, por exemplo, o inglês e o francês ou a ASL e a libras. 

Por sua vez, as pessoas bilíngues bimodais são aquelas que usam uma língua falada e uma língua 

de sinais. No entanto, essa classificação se refere às línguas orais e de sinais e não leva em 

consideração a modalidade escrita das línguas, desconsiderando as potencialidades linguísticas 

desenvolvidas pela escrita. Se levarmos em consideração a modalidade de expressão escrita, 

podemos ter o indivíduo monolíngue bimodal, ou seja, aquele que conhece somente uma língua, 

mas usa-a nas formas falada e escrita, e o monolíngue monomodal, aquele que conhece somente 

uma língua, e apenas uma dessas modalidades, como o surdo e outros indivíduos que sejam 

iletrados. 

Outra questão que se discute em relação à educação bilíngue diz respeito à 

aprendizagem das línguas. Sayer (2013) pondera que há duas ideias correntes: a primeira é que 

as duas línguas em questão devem ser aprendidas de forma independente, como defende 

Jacobson (1983); e a segunda é que as duas línguas podem ser aprendidas simultaneamente, 

como ocorre nos Estados Unidos, onde, em várias comunidades de falantes de espanhol, as 

crianças que foram expostas simultaneamente às duas línguas, espanhol e inglês, 

frequentemente fazem a mudança de código e, raramente, fazem confusão linguística, conforme 

constataram Zentella (1997) e Sayer (2013). 

No entanto, quando esses autores falam sobre o uso simultâneo das línguas, estão se 

referindo a duas línguas orais e, por mais que o falante pense nas duas línguas, ele só consegue 

articular uma palavra, mesmo que misturada, por vez. O mesmo não acontece quando se trata do 

uso simultâneo de uma língua oral e uma língua de sinais. Por se tratar de línguas de 

modalidades distintas, é possível que o falante sinalize e oralize ao mesmo tempo, como de fato 
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acontece na Comunicação Total
67

, mas o resultado dessa produção fica comprometido, pois o 

que se vê é um “português sinalizado”
68

 e não propriamente libras. Daí, a proposição defendida 

por pesquisadores como Fernandes (1990), Fernandes e Moreira (2014), Goldfeld (2001), 

Lacerda (1998) e Quadros (1997), para citar alguns, que defendem o trabalho com as duas 

línguas, a libras e a língua portuguesa, segundo os pressupostos da abordagem bilíngue, mas de 

forma distinta do argumento tradicional de que as línguas devem ser mantidas separadas, no 

tocante ao seu ensino e à sua aprendizagem, com o intuito de facilitar para a criança 

(BLACKLEDGE; CREESE, 2010; JACOBSON; FALTIS, 1990). No sentido tradicional, busca-

se instruir o aluno exclusivamente na língua alvo, sem suporte da primeira língua e sem o uso da 

tradução entre as línguas (CUMMINS, 2005). Para esse autor, essa prática revela o olhar 

monolíngue sobre os procedimentos de ensino de línguas. No caso do ensino de línguas para os 

surdos, essa visão é limitadora e pouco produtiva. 

No ensino da língua portuguesa e, por conseguinte, de todas as línguas orais, o 

ensino para o surdo deve ser voltado para a modalidade escrita
69

, cuja instrução é realizada 

em libras e o uso da tradução se faz recorrente. A separação das línguas é mantida, por sua 

vez, na forma como as línguas são utilizadas. E quando, por necessidade, se escreve o 

português conforme a estrutura da libras ou se faz a sinalização em libras segundo a ordem 

das palavras em português, isso deve ser feito explicitamente, para fins contrastivos e para 

mostrar aos alunos a diferença entre as estruturas e o funcionamento das duas línguas. É 

importante ressaltar que, em relação às línguas orais, a pessoa surda terá condições favoráveis 

de aprendizagem somente em situações formais de ensino, mas, no tocante às línguas de 

sinais, ela se assemelha à pessoa ouvinte em contato com várias línguas. 

 

1.3.2 Multilinguismo 

 

No Brasil, um país em que a maioria dos habitantes pensa ser monolíngue, a língua 

portuguesa e a libras
70

 são línguas oficiais e ainda há outras 216 línguas catalogadas
71

. O 

contexto multilíngue do Brasil inclui, além do português brasileiro, línguas de fronteira, línguas 
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 A Comunicação Total é uma abordagem de ensino de línguas para surdos que possibilita o uso de diversos 

recursos linguísticos, como a língua oral, gestos, leitura labial, a língua de sinais, entre outros, para estabelecer 

a comunicação com as pessoas com surdez (CICCONE, 1990). 
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 Diz-se da produção resultante do uso de sinais organizados segundo a estrutura gramatical da língua portuguesa. 
69

 No tocante ao ensino de línguas, insistir na aprendizagem da fala pelos surdos não é tarefa dos linguistas. 
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 Antes de se tornar oficial, a libras era conhecida por vários termos como linguagem dos gestos, linguagem dos 

surdos, gestos, mímica, ação ou movimentos das mãos (CHAVEIRO, 2011).  
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de imigrantes e línguas indígenas (GUIMARÃES, 2005), além da libras e da língua de sinais 

Kaapor
72

. No entanto, o status dessas línguas não é socialmente ou politicamente igual, 

conforme observado por Eisenchlas et al. (2015), que ressaltam que, mesmo nos países que 

reconhecem oficialmente mais de uma língua, há línguas que usufruem de maior prestígio e 

apoio do que outras. 

Há autores que, mesmo usando o termo „bilinguismo‟, não limitam a dois o número 

de línguas que a pessoa deve conhecer, definindo „bilinguismo‟ como o uso alternativo de duas 

ou mais línguas pelo mesmo indivíduo (GROSJEAN, 2010; MACKEY, 2000).  Zimmer et al. 

(2008) definem „bilinguismo‟ como a habilidade que o indivíduo tem de usar duas línguas e, 

por analogia, definem o „multilinguismo‟ como a habilidade de usar mais de duas línguas, além 

da língua materna, considerando que as pessoas possuem competências em diferentes graus 

nessas línguas. Assim, podemos afirmar que o conceito de bilinguismo se insere na concepção 

de conhecimento de línguas sob a perspectiva do multilinguismo. Nele, a distinção entre 

aquisição e aprendizagem nem sempre é observada e as competências do falante no contexto de 

uso das línguas envolvidas são mais almejadas. 

Outros autores já especificam o número e o status das línguas e definem o 

conhecimento de mais de duas línguas como multilinguismo, considerando o bilinguismo parte 

integrante dele (ARONIN; HUFEISEN, 2009). Para Kemp (2009), essas divergências ocorrem 

primeiro devido às situações complexas relacionadas à natureza do uso das várias línguas dos 

participantes e, segundo, por causa das diferentes origens, ideologias e objetivos dos 

pesquisadores. No entanto, a maioria dos autores concorda que o multilinguismo se baseia no 

interesse em saber sobre indivíduos e comunidades que utilizam várias línguas por diferentes 

razões, como o contexto social, econômico e geográfico, levando-se em consideração que as 

línguas desempenham diferentes papéis e funções (KEMP, 2009). Para Cenoz (2003, p. 71), 

multilinguismo é “a aquisição de uma língua não nativa por aprendizes que anteriormente 

adquiriram ou estão adquirindo duas outras línguas”.  

Cenoz e Jessner (2009) consideram multilíngue o indivíduo que usa três ou mais 

línguas de forma separada ou faz mistura de códigos em graus variados e por diferentes 

propósitos e cuja competência nas línguas também varia. Outros autores consideram 

multilíngues as pessoas que usam as línguas que conhecem ora separadamente ora 

alternadamente, misturando-as ou ajustando-as, de forma flexível e holística (BLACKLEDGE; 

CREESE, 2010; COOK; WEI, 2016), sem, no entanto, especificarem o número de línguas 
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envolvidas. Para este trabalho, optei por definir „multilinguismo‟ sob o recorte do número de 

línguas envolvidas e como são utilizadas por seus usuários. 

Haukas (2016) alega que, de modo geral, o aprendizado multilíngue é favorecido 

quando os alunos são incentivados a usar tanto o conhecimento linguístico adquirido quanto o 

conhecimento que possuem em aprender línguas, além de terem o professor como facilitador 

desse processo no contexto escolar. Outra observação sobre a aprendizagem de uma terceira 

língua é feita por Swain et al. (1990), que destacam a influência da alfabetização da língua de 

herança
73

 como aspecto positivo e facilitador daquela aprendizagem, visto que os melhores 

resultados foram apresentados pelos aprendizes que eram alfabetizados nessa língua. 

Entretanto, no tocante aos surdos, é importante lembrar que o desenvolvimento que possuem 

na língua de sinais não serve como base para o desenvolvimento da escrita em outra língua, 

conforme nos alertam Lillo-Martin et al. (2010), pois as línguas de sinais não são, de forma 

alguma, representação manual das línguas orais, deixando clara a distância tipológica entre as 

línguas envolvidas. 

Zimmer, Finger e Scherer (2008) esclarecem que, de acordo com a noção de 

distância tipológica, quanto menor a distância entre a L2 e a L3, mais a influência da L2 será 

notada sobre a L3, principalmente se a L2 for tipologicamente mais próxima da L3 do que a L1, 

diferente do modelo de processamento multilíngue, que postula que todas as línguas aprendidas 

são ativadas simultaneamente, tanto no momento da recepção quanto no momento da produção. 

No entanto, na interação translinguística (crosslinguistic), a influência pode ser encontrada entre 

a L1 e a L2, entre a L1 e L3, e finalmente entre a L2 e a L3, uma vez que, no sistema 

multilingue, qualquer língua pode exercer influência sobre qualquer outra língua, conforme 

observado por De Angelis e Selinker (2001). Embora não haja como negar que a língua inglesa 

e a língua portuguesa são tipologicamente mais próximas do que a libras e, portanto, mais 

passíveis de influência, não podemos desconsiderar que o conhecimento conceitual de mundo 

alcançado por meio da libras é fator determinante na aprendizagem daquelas línguas. 

É válido observar que Hammarberg (2001) usa o termo „L3‟ para designar a 

língua que está sendo adquirida e o termo „L2‟ é usado para nomear qualquer outra língua 

diferente da L1 do aprendiz e não necessariamente a ordem de aquisição das línguas. Isto faz 
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com que o número de línguas que, de fato, o aprendiz possa ter não seja levado em 

consideração. Da mesma forma, Cenoz e Genesse (1998) não destacam o número ou a ordem 

de aquisição das línguas no contexto de educação multilíngue, só afirmam que multilinguismo 

é o uso de mais de duas línguas, além da L1, como meio de instrução. Tal afirmação não leva 

em consideração a ordem de contato das línguas no repertório linguístico dos surdos. Nesse 

sentido, é preferível a utilização dos termos „segunda língua‟ e „terceira língua‟ para nomear 

as línguas a serem aprendidas depois da aquisição da língua de sinais como primeira língua. 

Outro fator importante a ser destacado na aprendizagem de línguas pelos surdos é 

o movimento, não só entre as línguas, mas entre as modalidades de língua. No que se refere à 

aprendizagem de inglês como terceira língua, este movimento é ainda mais intenso, pois 

envolve três línguas e duas modalidades distintas, a saber, português e inglês, na modalidade 

escrita, e libras, na modalidade sinalizada. A meu ver, tal movimentação extrapola inclusive 

os pressupostos do bilinguismo e pode ser mais bem definida sob a perspectiva do 

multilinguismo e com influências da translinguagem, discutida na seção a seguir. 

 

1.3.3 Translinguagem 

 

O termo „translinguagem‟ foi primeiro cunhado por Williams (1994, citado por 

GARCIA, 2009) para se referir a uma estratégia usada por professores para alternar entre os 

idiomas em salas de aula bilíngues, por exemplo, a leitura feita em uma língua e a escrita ou 

discussão em outra, com o objetivo de desenvolver a linguagem acadêmica de seus alunos. 

Garcia (2009) também usa o mesmo termo, mas em um sentido diferente. Para ela, 

translinguagem vai além de uma estratégia de ensino, constituindo-se como “práticas 

discursivas múltiplas nas quais os indivíduos bilíngues se engajam a fim de significar seus 

mundos bilíngues” (GARCIA, 2009, p.45, grifos da autora). Ao translinguarem, os alunos 

promovem discussões a respeito de um item de vocabulário ou de um conceito específico que 

vão além da mudança de código ou empréstimo, apesar de utilizá-los.  

A mudança de código sinaliza uma mudança na posição do falante, quer seja para 

reduzir a distância social e reforçar a solidariedade ou para demonstrar status ou autoridade e 

aumentar a distância social (GOFFMAN, 1981), e as línguas são vistas como opções que os 

falantes utilizam diante das pessoas com quem falam, segundo a função que podem 

desempenhar e no contexto em que estão inseridas (QUADROS, 2005).  

A mudança de código é vista por algumas pessoas como um descuido com a 

língua, mas, na verdade, representa uma capacidade bilíngue especial e não se configura como 
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uma suposta deficiência linguística nem preguiça dos falantes (POPLACK, 1980 citado por 

SAYER, 2013). Ao contrário, tem sido encarada como uma habilidade linguística sofisticada 

e uma característica da fala de bilíngues fluentes (AUER, 1995 citado por GARCIA, 2009). 

Acreditar que algumas ideias ou conceitos são simplesmente mais bem expressos na outra 

língua, preencher uma necessidade linguística de uma palavra ou expressão, marcar a 

identidade de um grupo, excluir alguém, elevar o seu status, mostrar expertise, entre outras, 

são razões normalmente apresentadas pelas pessoas bilíngues para mudar de código durante 

seu discurso (GROSJEAN, 2010). 

O empréstimo é outro fenômeno de contato entre línguas, referindo-se à adoção de 

elementos externos à língua de origem, como, por exemplo, a palavra „abajour‟, que é de 

origem francesa, e a palavra „computador‟, de origem inglesa. Na literatura, diferentes termos 

são adotados para definir a percepção desse fenômeno entre os autores. Nascimento (2011) 

apresenta alguns desses termos e os autores que os adotam: para Haugen (1972, p. 82), as 

incorporações apresentam-se como „transferências‟ e reprodução do modelo original; para 

Weinreich (1974), o termo „interferência‟ explicita o rearranjo dos padrões resultantes da 

introdução de elementos estrangeiros nos domínios mais estruturados da língua; Thomason e 

Kaufman (1988, p. 37) afirmam que o „empréstimo‟ é a incorporação de aspectos estrangeiros 

na língua nativa, que é mantida, mas se altera pelo acréscimo dos traços (características) 

incorporados. 

De acordo com Carvalho (1989), o motivo mais comum que leva ao empréstimo é a 

ausência de uma palavra ou traço linguístico em uma língua, o que obriga a pessoa a usar uma 

palavra de outra língua para expressar um determinado conceito. Garcia e Li (2014) utilizam o 

termo „empréstimo‟ para designar o uso de itens lexicais individuais de outras línguas, mas 

ponderam que, desde 1980, estudos sobre transferência, empréstimo e interferência tendem à 

denominação „influência translinguística‟, que permite a inclusão do discurso intercultural e 

transcultural da pragmática e das motivações internas e externas nos estudos sobre línguas em 

contato. 

Nesse sentido, o significado de translinguagem também excede o que Gutiérrez e 

seus colegas chamam de uso híbrido da língua, visto como um processo de significação 

sistemático, estratégico e associativo (GUTIÉRREZ; BAQUEDANO-LÓPEZ; ALVAREZ, 

2001, p. 128, citado por GARCIA, 2009, p. 45). Essa autora destaca que Blom e Gumperz 

(1972) e Valdés-Fallis (1981), numa perspectiva sociocultural, perceberam que as pessoas 

misturavam as línguas nas interações e até enunciados com fins comunicativos e sociais. Assim, 

translinguar é participar de discussões com os colegas, com fins acadêmicos ou não, misturando 
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as línguas nessas interações, coconstruindo significados como membros competentes de um 

grupo social. 

Concordo com Sayer (2013) a respeito da adequação do termo „translinguagem‟, 

com suas possíveis variações, pelos motivos por ele apresentado: 1) o termo sugere 

movimento através de um número indeterminado de línguas; e 2) porque o termo 

„translinguagem‟ capta o sentido de que a língua é um verbo e não um substantivo e, portanto, 

deve ser vista como um ato social que as pessoas realizam e não como um objeto linguístico 

que as pessoas possuem. 

A translinguagem, como abordagem, pode ser vista como um construto teórico 

porque parece fornecer uma maneira de conceituar as práticas bilíngues dinâmicas que 

ultrapassam o âmbito da análise linguística ou mesmo sociolinguística da mudança de código. 

Apesar de a mudança de código, o empréstimo e a translinguagem terem como característica 

comum o movimento linguístico de uma língua para outra, é essa última, a translinguagem, que 

enfatiza o potencial das zonas liminares linguísticas dos bilíngues como um instrumento 

mediador de sentido (SAYER, 2013). Ao discutirem a respeito de um conceito específico ou de 

um item de vocabulário de qualquer uma das três línguas, os alunos surdos promovem 

discussões que vão além do empréstimo, por exemplo, quando digitam alguma palavra, ou da 

mudança de código, quando falam sobre o seu significado. Nessas interações, ao 

translinguarem, os alunos vão coconstruindo significados como membros competentes de um 

grupo social. 

Melo-Pfeifer e Schmidt (2013) observam que o indivíduo possui um repertório 

variado, constituído pela diversidade das línguas que passa pela língua de herança, pela língua 

majoritária, pelas línguas estrangeiras na escola e, também, pela diversidade cultural, e é no 

contexto multilíngue que o movimento e os fenômenos de transferência entre as línguas podem 

ser vistos como interações translinguísticas. 

Nesta parte do trabalho, apresentei alguns conceitos de língua destacando como elas 

podem ser compostas no repertório linguístico dos surdos em um contexto multilíngue. Na 

próxima seção, discuto a aprendizagem de línguas no contexto da surdez e apresento 

pressupostos da aprendizagem colaborativa, além de mostrar o ensino instrumental da leitura 

como uma proposta adequada para o ensino de língua inglesa para surdos. 

 

1.4 A APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS NO CONTEXTO DA SURDEZ 
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Nesta seção, apresento uma discussão sobre a linguagem com foco específico no 

contexto da surdez e a repercussão das relações familiar e social, bem como dos aspectos 

culturais envolvidos na aprendizagem dos surdos. Posteriormente, trato da aprendizagem de 

línguas no contexto da inclusão.  

 

1.4.1 Linguagem e cultura no contexto da surdez 

 

“A criança com deficiências representa um tipo peculiar, qualitativamente distinto 

de desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1983, p. 3). A criança cujo desenvolvimento foi 

complicado não é simplesmente menos desenvolvida que seus colegas normais, ela é uma 

criança desenvolvida de outro modo. De acordo com esse autor, as limitações criam estímulos 

em um sistema compensatório, e a compensação possibilita novos processos do 

desenvolvimento. 

Para Vygotsky (1996), a surdez representa a falta de uma via para a formação de 

vínculos com o meio social, e essa falta traz implicações para o processo de adaptação e 

educação da criança surda inserida em contexto de pessoas ouvintes. Segundo Sacks (1989), 

Vygotsky avaliava as crianças „portadoras de incapacidades‟
74

 com base no que elas tinham 

de intacto, de „mais‟, e não com base no que lhes faltava, de „menos‟, e considerava o uso de 

um instrumento cultural alternativo como forma de compensar aquela falta. Para Sacks (1989, 

p. 63), a língua de sinais pode ser esse instrumento, pois está voltada para as funções visuais, 

que, nos surdos, permanecem intactas e é “o meio mais simples de lhes permitir o 

desenvolvimento pleno, e o único que respeita sua diferença, sua singularidade”. Segundo a 

concepção de Vygotsky (1996), do ponto de vista psicológico e pedagógico, ao aprender a 

língua de sinais, a conduta da criança surda poderá ser comparada à conduta da criança 

ouvinte, ocorrendo a compensação da falta do sentido da audição. 

Vygotsky (1994) afirma que o comportamento do homem é produto do 

desenvolvimento de um sistema de laços e relações sociais, de formas coletivas de conduta e 

de cooperação social. Mas o que dizer quando a criança é surda? Se a criança ouvinte está 

exposta e recebe, voluntária e involuntariamente, os estímulos auditivos existentes ao seu 

redor desde o seu nascimento, o mesmo não ocorre com a criança surda que nasce em uma 

família ouvinte. Privada dos sons que ocorrem ao seu redor, essa criança vai construir o seu 

mundo a partir somente da apreensão do contexto do que pode ser visto, resultando em algo 

fragmentado e distorcido, onde não há uma comunicação efetiva por falta de uma língua 
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adquirida naturalmente. Tanto a aquisição quanto o desenvolvimento da língua de sinais 

dependerá do grau de inserção dessa criança na comunidade de usuários dessa língua e da 

dinâmica gerada nas relações sociais que são estabelecidas (QUADROS, 1997; SACKS, 

1989; SALLES et al., 2002).  As crianças com menos de 1 ano de idade frequentemente 

apontam para indicar objetos e pessoas. No entanto, uma criança surda, filha de pais surdos e 

usuários da língua de sinais, geralmente deixa a apontação gestual inicial (ou pré-linguística) 

e passa a ressignificá-la visualmente como parte do sistema gramatical da língua de sinais, 

adquirindo uma fluência considerável por volta dos quinze meses de idade (QUADROS, 

1997). 

Para Vygotsky (1996), a criança supera as limitações imediatas de seu ambiente 

através da fala e se prepara para a atividade futura de planejar, ordenar e controlar o próprio 

comportamento e o dos outros. Sendo assim, é importante que as condições de 

desenvolvimento linguístico sejam favoráveis, com exposição e estimulação adequadas, numa 

língua acessível e necessariamente até os quatro ou seis anos de idade (GOLDFELD, 2001; 

QUADROS, 1997; QUADROS; FINGER, 2008). Estudos nas áreas de Psicolinguística e de 

Aquisição da Linguagem revelaram que a privação da aquisição de uma língua pela criança 

nesse período vai conduzi-la a prejuízos de ordem comunicativa e cognitiva (FERREIRA, 

2010; NORTHERN; DOWNS, 2002). 

Somente cinco a dez por cento dos surdos profundos são filhos de pais surdos e 

apenas esses são expostos à língua de sinais desde o nascimento (LIGHTBOWN; SPADA, 

2013). Como o bebê surdo interage com seus pais por meio de outros sentidos, também 

utilizados por bebês ouvintes, as autoras afirmam que esse período relacionado à primeira 

infância do bebê pode ser normal em várias formas, mas caso ele cresça somente inserido 

em um ambiente de pessoas ouvintes, terá prejuízo em seu desenvolvimento linguístico. No 

Brasil, passou a ser obrigatória a realização do teste da orelhinha
75

 que possibilita o 

diagnóstico precoce da surdez. A partir daí, caberá à família buscar meios de proporcionar o 

contato do bebê com língua de sinais. 

Sacks (1989) afirma que há semelhanças notáveis entre a aquisição da língua 

falada por uma criança ouvinte e a aquisição da língua de sinais por uma criança surda e que o 

desenvolvimento da gramática em ambas as línguas ocorre da mesma forma e no mesmo 

ritmo, revelando que o que causa o atraso na aprendizagem não é a surdez em si, mas a falta 

de uma língua naturalmente adquirida. 
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 Emissão Evocada Otoacústica, ou teste da orelhinha, é um exame feito após o nascimento do bebê para 

detectar se ele tem algum problema auditivo. 
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De acordo com Turra (2007), baseado em Feuerstein (1997), o desenvolvimento 

humano só é possível se o indivíduo interagir com outras pessoas e se estiver inserido em um 

ambiente modificante, que seja favorável e estimulante. Para aquele autor, se uma pessoa não 

estiver integrada, de forma plena, à cultura do meio no qual está inserida devido a fatores 

como analfabetismo, falta de cuidados com a saúde, desemprego ou outras situações adversas, 

ela poderá sofrer uma privação cultural. Se considerarmos o problema de comunicação e o 

isolamento social da pessoa surda, ambos causados pela ausência de uma língua comum entre 

ela e as pessoas com quem convive, podemos supor que há também uma privação cultural, 

responsável pelo seu conhecimento de mundo limitado e pouco diverso. Nas palavras de 

Church (1961, p. 94-95, citado por SACKS, 1989, p. 56), 

 

o aprendizado da língua transforma o indivíduo de tal modo que ele é capaz de fazer 

coisas novas para si mesmo ou coisas antigas de maneiras novas. A língua permite-

nos lidar com coisas à distância, agir sobre elas sem manuseá-las fisicamente. 

Primeiro, podemos agir sobre outras pessoas, ou sobre objetos por meio de pessoas. 

Segundo, podemos manipular símbolos de modos que seriam impossíveis com as 

coisas que elas representam e, assim, chegar a versões inusitadas e criativas da 

realidade. Podemos reorganizar verbalmente situações que, em si mesmas, 

resistiriam à reorganização. Podemos isolar características que, na realidade, não 

podem ser isoladas. Podemos justapor objetos e eventos muito separados no tempo e 

no espaço. Podemos, se quisermos, simbolicamente virar do avesso o universo. 

 

Esse é o poder que a língua de sinais imprime à vida do surdo. 

Botelho (2002) ressalta que muitas conclusões distorcidas atribuem as 

dificuldades de abstração por parte do surdo à surdez e não às experiências linguísticas 

insatisfatórias que ele teve ao longo de sua história. Essas experiências refletem diretamente 

no processo de aprendizagem do aluno surdo, hoje proposto na perspectiva da inclusão. No 

entanto, como a maioria dos ouvintes não sabe língua de sinais, as oportunidades de interação 

com os surdos continuam restritas, considerando que o aspecto linguístico é fundamental para 

a compreensão do desenvolvimento do homem enquanto ser social (VYGOTSKY, 1996). 

Conforme esclarece Hughlings-Jackson (1915, citado por SACKS, 1989, p. 32), 

“falamos não apenas para dizer a outras pessoas o que pensamos, mas para dizer a nós 

mesmos o que pensamos. A fala é uma parte do pensamento”. A linguagem, além de ter 

função comunicativa, exerce também função organizadora e planejadora, sendo um 

importantíssimo instrumento do pensamento do homem, refletido na cultura. 

Hall et al. (2011) percebem a cultura como um produto da sociedade e dos 

processos ou conjunto de ações pelos quais a sociedade se cria, se mantém e se transforma. 

Para Brown (1987, p. 176-177),  
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cultura é um modo de vida. É o contexto onde nós existimos, pensamos, sentimos e 

nos relacionamos com os outros. É o que une um grupo de pessoas. Cultura é nosso 

continente, nossa identidade coletiva e também pode ser definida como ideias, 

costumes, habilidades, artes e ferramentas que caracterizam um dado grupo de 

pessoas num dado período de tempo. 

 

Ao entendermos que a cultura reside no social, tomamos consciência da 

importância do outro na nossa vida e do papel que ele desempenha na construção da nossa 

identidade. E as marcas que o(s) outro(s) deixa(m) em nós permanecem. Da mesma forma, o 

outro, ao partir, vai marcado por nós. Essas marcas deixadas atravessam o tempo e, mesmo 

quando nos ausentamos ou somos esquecidos, elas permanecem. Tristão de Athayde (s.d. 

citado por HOHENDORFF, 1999, p. 53) percebe essa permanência como a própria cultura, ao 

afirmar que “cultura é aquilo que fica de tudo que se esquece” e que continua produzindo 

efeitos na coletividade. Ao mesmo tempo, é a coletividade que nos permite perceber a 

diferença entre nós e os outros. Roberts et al. (2001) e Figueiredo (2010) destacam que, 

somente quando temos contato com outro grupo, é que nós percebemos como pertencentes a 

um determinado grupo, por exemplo, somente seremos rotulados como brasileiros se 

estivermos em outro país ou na presença de um grupo de um país distinto. Da mesma forma, 

só nos percebemos ouvintes quando estamos diante do outro surdo. 

Para Behares (1999), a cultura surda está fundamentada no encontro surdo-surdo, 

no qual podem se definir de forma positiva ao formularem uma identidade baseada naquilo 

que eles são, surdos, e não baseada naquilo que eles não são, ouvintes, ou ainda, naquilo que 

eles não possuem, no caso, a audição. 

No entanto, a surdez por si não é o esteio principal da cultura surda porque nem 

toda pessoa surda participa da comunidade surda, tampouco o é a língua de sinais isolada, 

porque nem todo surdo sabe e usa a língua de sinais, da mesma forma que nem toda pessoa 

que sabe e usa uma língua de sinais é surda. A marca mais forte da cultura surda é o produto 

do encontro entre a língua de sinais e a surdez, mas, entre essas duas, é a língua, e não a 

surdez, a responsável pelo fortalecimento
76

 da cultura surda. 

Diferentemente do que pensa a maioria das pessoas, a surdez não é o único 

critério para ser membro da comunidade surda. Segundo Grosjean (1982, p. 85), “a 

comunidade surda inclui pessoas que são profundamente surdas, aquelas que têm dificuldade 
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 Um exemplo do papel da língua de sinais para o fortalecimento da cultura surda pode ser percebido no 

presente momento, em que os movimentos organizados pela comunidade surda brasileira em favor das 

reivindicações relacionadas ao direito das pessoas surdas garantidos por leis são possíveis de serem 

rapidamente articulados por meio de vídeos em libras postados nas redes sociais. 
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em ouvir e também pessoas ouvintes, como intérpretes e filhos de pais surdos”, que 

participam dessa comunidade por meio da língua. Mas além da surdez, é a visão, ou a forma 

de ver, que diferencia o surdo do ouvinte. É a surdez que aguça a visão do surdo e faz com 

que a sua percepção do mundo e, por conseguinte, a sua materialização por meio da língua 

seja diferente da percepção de mundo do ouvinte que, por esse motivo, tem outra cultura. 

Nesse sentido, a concepção de perspectiva visual extrapola o âmbito fisiológico e assenta-se 

no âmbito sociocultural. 

Padden e Humphries (2006) dizem o mesmo de uma outra forma. Ao discorrerem 

sobre a perspectiva visual a partir da qual as pessoas surdas percebem e organizam o mundo, 

afirmam que essa „visão‟ diz respeito às percepções resultantes de uma longa história de 

interação com o mundo, que envolve as escolas e comunidades que frequentaram, os trabalhos 

que realizaram e a poesia que criaram. “Para descrever tudo o que sabem, inventaram o 

vocabulário” (PADDEN; HUMPHRIES, 2006, p. 2). 

O conceito de língua e cultura proposto por Agar (1994 citado por RISAGER, 

2006) vai nessa mesma direção, pois ele entende a cultura como algo que pertence à 

consciência do indivíduo, um sistema conceitual em que a língua, em todas as suas formas e 

variedades, é o seu significador. 

Saussure (1977, p. 18) afirma que “é a língua que faz a unidade da linguagem” e 

que “a faculdade – natural ou não – de articular palavras não se exerce senão com a ajuda de 

instrumento criado e fornecido pela coletividade”. Dessa forma, não é ilusório concluir que, 

se a língua é o elemento responsável pela unidade da linguagem e é um instrumento formado 

e adquirido na coletividade, a língua também é a responsável pela formação e pelo sustento de 

uma comunidade. 

A relação entre língua e cultura é dinâmica, um construto formado por duas partes 

que estão presentes em um mesmo ambiente – na sociedade – e que “existe por si, como um 

fenômeno que exerce as suas forças independentemente do acontecimento” (OLIVEIRA 

SANTOS, 2004, p. 42). Diferentemente de algumas comunidades, que, apesar do alcance das 

tecnologias, permanecem isoladas, tanto a língua de sinais quanto a cultura proveniente do 

encontro dos surdos não estão isoladas e não se encerram em si. Lane et al. (1996, p. 5) 

observam que “diferente de outras culturas, a cultura surda não está associada a um único 

lugar, uma „terra natal‟ (grifo dos autores), mas é uma cultura baseada nas relações entre as 

pessoas para quem um número de lugares e associações podem fornecer um chão comum”. 

Isto é, esse lugar não possui uma localização geográfica estabelecida, mas se refere aos vários 

lugares onde os surdos escolhem se encontrar para os mais variados fins, como trocar ideias, 
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experiências, socializar acontecimentos, organizar ações políticas, se divertir, contar histórias 

e piadas, praticar esportes, entre outros. 

Não obstante, a língua oral também faz parte do mundo surdo. Segundo Cohen 

(1994), o mundo se organiza em dois eixos, um vertical, onde se encontram os estados-

nações e regiões, e um horizontal, onde estão as comunidades ligadas, não por espaço, mas 

por interesses comuns. As comunidades surdas são estabelecidas no eixo horizontal, 

baseadas não na territorialização, mas na convergência de interesses baseados na e 

decorrentes da língua de sinais. No eixo vertical, os surdos se localizam e ocupam outros 

espaços sociais, regidos pela língua portuguesa e onde a língua de sinais é menos aparente, 

ou mesmo inexistente, como nas famílias onde só há uma pessoa surda e as pessoas ouvintes 

não sabem a língua de sinais. 

Ao ocupar esses espaços, principalmente na escola, e ao aprender a língua 

potuguesa, essa língua passa a compor o repertório linguístico dos surdos e, para muitos 

deles, passa a fazer parte de uma das mais importantes características da sua identidade: o 

seu sinal-nome
77

, que, apesar da importância e de seu valor cultural, não possui o seu 

registro legal. 

O sinal-nome pode mudar ao longo da vida. Em algumas comunidades surdas, 

como a palestina e a chinesa, a mudança não é comum (PAALES, 2011). No Brasil, 

entretanto, não é incomum o surdo mudar o sinal-nome em algum momento da vida, e essa 

mudança se dá em função, principalmente, da liberdade que ele tem sobre sua própria 

identidade e da consciência do valor que seu sinal-nome representa enquanto marca pessoal 

e de reconhecimento social. 

Em uma pesquisa
78

 por mim realizada com uma pequena parcela de surdos, foi 

constatado que a decisão de mudar o sinal-nome
79

 foi antecedida por alguma insatisfação (o 

sinal fazia referência a algo que causava desconforto, como o uso de aparelhos auditivos, 

acidentes etc.) e a preferência pela inclusão da „letra‟ no sinal-nome coincidiu com o ingresso 

na escola que permitiu (1) a consciência de outra língua, a língua portuguesa, e (2) a interação 
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 O sinal-nome é um sinal específico usado para nomear uma pessoa surda ou ouvinte e identificá-la entre seus 

pares surdos e pelos membros de uma comunidade surda. É culturalmente aceito que o sinal-nome seja dado 

por um surdo que conheça bem as pessoas da sua comunidade, assim pode-se evitar a escolha de um sinal 

conhecido e usado por outra pessoa (LANE; HOFFMEISTER; BAHAN, 1996; PADDEN; HUMPHRIES, 

2006). No entanto, o número crescente de pessoas ouvintes aprendendo língua de sinais e a inserção de 

pessoas surdas em ambientes majoritariamente ouvintes tem feito com que essa orientação não seja seguida. 
78

 Trabalho final da disciplina de Interculturalidade no ensino-aprendizagem de uma L2-C2, ministrada pelas 

professoras Dra. Carla Janaina Figueredo e Dra. Dilys Karen Rees. 
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 Dos dez participantes deste estudo, oito têm seu sinal-nome com configuração de mão representando a(s) 

letra(s) do nome. 



74 

com outros surdos, o que alavancou a sua competência em libras. Ao interagir nessas duas 

línguas, o surdo dá início à ressignificação do seu mundo, e a autoconscientização, muitas 

vezes, é exteriorizada por meio da mudança do sinal-nome. 

O surdo, ao mudar o seu sinal-nome e ao inserir no sinal a(s) primeira(s) letra(s) 

de seu nome, deixa explícita a influência da língua portuguesa, uma vez que poderia, ao 

mudar o sinal-nome, escolher uma configuração de mão vazia.
80

 No entanto, a utilização da 

configuração de mão em letra permite a esses surdos ratificarem seu conhecimento da L2 

perante a comunidade, pois é muito comum, no primeiro encontro, o diálogo se iniciar com a 

apresentação do sinal-nome de cada um. É a primeira oportunidade que o surdo tem para 

mostrar um dos tipos de conhecimentos que possui, nesse caso, o da língua portuguesa, não 

importando o nível de proficiência nessa língua. 

Supalla (1992) não reconhece esses sinais como próprios dos surdos, por achar que é 

um „jeito‟ ouvinte de pensar. No entanto, para os surdos que participaram daquela pesquisa e para 

os surdos deste estudo, a língua portuguesa influenciou na formação dos sinais-nomes por 

iniciativa e decisão dos próprios surdos e não por imposição dos ouvintes, o que, no meu 

entendimento, torna essa mudança autêntica, como observou Paales (2011). Dessa forma, é 

possível perceber como a língua e a cultura se imbricam e expressam a identidade de seus 

usuários. 

 

1.4.2 Aprendizagem de línguas no contexto da inclusão 

 

Segundo Williams e Burden (1997), para prover experiências de aprendizagem o 

professor deve “mediar” de diferentes formas. Para a teoria vygotskiana, a mediação ocorre por 

meio de instrumentos orientados externamente que conduzem a influência humana sobre o 

objeto da atividade, causando mudanças neste objeto, e, também, por meio de signos, que 

orientam internamente o próprio indivíduo, afetando seu próprio comportamento 

(VYGOTSKY, 1994). 

Na teoria da mediação de Feuerstein (1997), são listadas doze características da 

mediação. Destacamos aqui as três consideradas essenciais para todas as tarefas de 

aprendizagem, a saber: a significância, o objetivo e a intenção compartilhada. A significância 

diz respeito à necessidade de o professor tornar os alunos conscientes da significância da 

tarefa e ver o valor desta num contexto cultural mais amplo; o objetivo está relacionado à 

conscientização do modo como a experiência da aprendizagem terá uma relevância para além 
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 Diz-se da configuração de mão que não representa nenhuma letra do alfabeto. 



75 

do momento e lugar imediato; e a intenção compartilhada se refere à clareza da intenção que o 

professor deve ter na apresentação da tarefa, que deve ser entendida pelos alunos. 

Quando as crianças ouvintes vão para a escola, geralmente por volta dos cinco 

anos de idade, já adquiriram um domínio relativamente sofisticado da língua (ELY; 

GLEASON, 1996) e conseguem conversar fluentemente a respeito de coisas do dia a dia, 

conhecem a gramática básica e muitas palavras, sendo capazes de expor suas necessidades 

básicas na língua materna. É a partir dessa base que conceitos abstratos necessários à 

discussão e à solução de problemas, por meio do uso da língua, serão desenvolvidos. Para 

Garcia (2009), se há algum impedimento na aquisição da língua materna, o desenvolvimento 

do pensamento abstrato em qualquer outra língua ficará comprometido. Por isso, é 

imprescindível a garantia da aquisição da libras como língua materna para os surdos, e, 

posteriormente, a aprendizagem do português como segunda língua, o que lhes permitiria o 

acesso ao letramento e ao conhecimento formal, assegurando-lhes uma cidadania autêntica. 

Todavia, a realidade passa ao largo dessa condição, e muitos surdos ainda vivem em 

contextos tipicamente monolíngues em português, afastados de pessoas fluentes em libras e 

com base linguística comprometida. 

Uma das possíveis razões que levaram ao estabelecimento dessa situação foi a 

institucionalização das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(Resolução CNE/CEB nº 2/2001), que determinou a matrícula de todos os alunos na escola 

regular, delegando à escola o atendimento aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, como forma de incluí-los. Todavia, com o reconhecimento da libras
81

 e da 

constituição dos surdos como comunidade linguística, assegurando o uso dessa língua em 

todos os níveis de ensino, há um direcionamento para a educação bilíngue, que envolve “a 

criação de ambientes linguísticos para a aquisição da libras como primeira língua por crianças 

surdas, no tempo de desenvolvimento linguístico esperado e similar ao das crianças ouvintes, 

e a aquisição do português como segunda língua” (BRASIL, 2014, p. 6). Na perspectiva 

bilíngue, há a desvinculação da educação dos surdos da educação especial, conforme 

explicitado no art. 22 do Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005), e, por conseguinte, a devida 

contextualização dos papéis do português e da libras na vida deles. Antes disso, Lacerda 

(1998) já postulava que o objetivo dessa educação deveria ser o desenvolvimento linguístico-

cognitivo nas duas línguas, para que a criança surda pudesse conviver harmoniosamente na 
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 Lei n° 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005. 
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comunidade em que se encontrava, alcançando, assim, a equidade social, objetivo maior da 

inclusão. 

Vygotsky (1996) reconhece a língua de sinais como uma língua que pode 

favorecer a comunicação, necessária para o processo de aprendizagem. Por se tratar de uma 

língua materna, a língua de sinais serve para a compreensão dos sentidos das palavras a serem 

aprendidas (SOUZA; ALMEIDA, 2014). Para esses autores, é importante que o professor do 

aluno surdo seja capaz de se comunicar de forma competente e ensinar em libras – a língua 

materna do surdo –, uma vez que a construção do sentido não será completa se o professor 

não tiver esse domínio ou conhecer a língua somente de forma parcial. Eles consideram que a 

interação entre os indivíduos possibilita a vivência de novas experiências e a geração de 

novos conhecimentos e ressaltam que a comunicação e a interação são pressupostos 

fundamentais que vão além da utilização de palavras-sinais soltos e descontextualizados. 

No entanto, conforme adverte Guarinello (2007), o professor – como ouvinte e 

falante da língua oral – tende a sujeitar a língua de sinais à primeira língua dos alunos 

ouvintes e, dessa forma, acaba por omitir características essenciais para o entendimento da 

língua de sinais, apesar de a orientação sobre a educação bilíngue ser clara quanto ao respeito 

à ordem e à hierarquia das línguas. Por outro lado, a sala de aula inclusiva, com alunos surdos 

e ouvintes, é um ambiente que apresenta características a serem observadas para um melhor 

entendimento dos fatores que podem interferir negativa ou positivamente no processo de 

aprendizagem de línguas dos alunos surdos. Domagala-Zysk (2015) cita como desvantagens o 

barulho vindo de diferentes fontes e o volume muito alto ou muito baixo que dificultam a 

detecção das falas pelos surdos usuários de aparelhos auditivos, o ritmo rápido das interações 

entre os ouvintes, que dificulta a interpretação de todas as falas e faz com que o entendimento 

das conversas fique prejudicado, a dificuldade por parte dos alunos surdos em participar das 

discussões em grupo em razão do descompasso causado pelo ritmo da informação que, via de 

regra, sai do ouvinte, passa pelo intérprete e chega ao surdo, ou faz o percurso inverso. Como 

aspecto positivo, a autora aponta o acesso aos mesmos materiais e participação do mesmo 

contexto social, das emoções, das brincadeiras e das piadas, acompanhados, geralmente, pelo 

intérprete. 

Para Domagala-Zysk (2015), aprender uma língua estrangeira é compartilhar os 

nossos pensamentos sobre todas as coisas e pode ser muito enriquecedor para os alunos 

surdos fazerem isso com pares ouvintes, mesmo que essa situação exija mais esforços para 

que a comunicação seja, de fato, efetiva. Da mesma forma, os alunos ouvintes podem ser 

beneficados ao aprenderem sobre diferentes habilidades de comunicação com eles. 
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As pesquisas sobre a aprendizagem de línguas apontam que aprendizes adultos de 

língua estrangeira, em situação de imersão, são expostos à língua em menor quantidade de 

tempo do que aprendizes mais jovens, além de a variedade do tipo de discurso ser também 

mais limitada. Somado a isso, o professor pode também usar a primeira língua dos alunos 

para dar avisos ou disciplinar a turma, privando os alunos da oportunidade de experienciar a 

língua em uso real de comunicação (LIGHTBOWN; SPADA, 2013). 

Caso o professor não saiba a língua de sinais, o intérprete é o mediador da 

comunicação entre o professor e os alunos surdos. A atuação do intérprete nas instituições de 

ensino é uma demanda advinda da educação inclusiva,
82

 cuja adequação os especialistas da 

educação de surdos ainda discutem. Entre outras coisas, questionam a contratação de 

intérpretes sem um bom domínio da libras (FERNANDES, 2003), a supercompetência 

exigida do intérprete ao querer que ele atue com bom domínio em diversas áreas do 

conhecimento e a relação de poder e desigualdade presente entre alunos surdos e intérprete 

(FELIPE, 2003), além da tênue delimitação de espaço na sala de aula entre o intérprete e o 

professor, visto que os alunos costumam olhar o intérprete como se ele também fosse 

professor, fazendo perguntas e buscando orientações, quadro agravado ainda mais quando o 

próprio professor delega ao intérprete a responsabilidade pelo(s) aluno(s) surdo(s) 

(QUADROS, 2004). 

Damásio (2007) defende a distinção dos papeis do professor e do 

tradutor/intérprete e afirma que o tradutor/intérprete é apenas um mediador da comunicação e 

não um facilitador da aprendizagem. Para essa autora, a presença do intérprete de libras em 

sala de aula pode assegurar a comunicação e a interação entre o professor e os alunos, mas 

não garante a aprendizagem destes últimos. De qualquer forma, a qualidade do trabalho do 

tradutor/intérprete, que varia enormemente de profissional para profissional, afeta diretamente 

a imagem da pessoa surda, dado que “os tradutores/intérpretes têm um papel importante no 

modo como o mundo ouvinte percebe as pessoas surdas” (COHEN, 1994, p. 250). 

Com o reconhecimento da língua americana de sinais como língua legítima pelos 

pesquisadores, os surdos americanos começaram a se ver como um grupo minoritário com 

uma agenda de direitos civis, e a atuação dos tradutores/intérpretes passou a ter um caráter 

profissional. Por meio da atuação dos tradutores/intérpretes, a comunidade surda teve sua 

credibilidade e respeito aumentados no mundo ouvinte.  
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Em 1964, foi proposto um Registro de Intérpretes para o Surdo (RID), um sistema 

nacional de identificação que busca certificar a atuação do intérprete nas diversas áreas, mas 

somente em 1971 essa certificação começou a ser emitida. Com isso, deu-se o início da 

correção de duas distorções: a realização do trabalho de interpretação sem remuneração, 

mesmo porque, naquela época, a interpretação era pouco reconhecida como atividade 

profissional; e a impossibilidade de averiguar a qualidade do trabalho do intérprete.  

Muitas pessoas sem formação ou competência adequada atuam como intérpretes, 

pois acreditam que o conhecimento de sinais é suficiente para tal tarefa, desconsiderando que 

o intérprete não se posiciona somente entre duas línguas, mas também entre duas culturas. 

Conforme observa Cohen (1994), pessoas incompetentes podem não entender as sutilezas e o 

uso sofisticado da língua de sinais da pessoa surda e, ao fazer a vocalização
83

, acabam 

simplificando ou deturpando o que foi dito pelo surdo, bem como podem interpretar a fala do 

ouvinte usando sinais ilegíveis e confusos, o que dificulta ou impossibilita o seu 

entendimento. Em ambas as situações, é a pessoa surda que parece ser limitada e inculta. Daí 

a necessidade de serem interpretados por profissionais competentes. 

De acordo com Vygotsky (1994, 1996), a interação social entre duas ou mais 

pessoas com níveis diferentes de habilidade e conhecimento é o caminho para uma 

aprendizagem eficaz. O autor ainda preconiza que é por meio da interação social que se dá o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, ou seja, da interação com o meio e com outros indivíduos, 

o que pode favorecer o estabelecimento de uma via de colaboração entre eles, como vemos a 

seguir. 

 

1.5 A TEORIA SOCIOCULTURAL E A APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 

Para a formulação da teoria sociocultural, Vygotsky (1994) propôs um novo olhar 

entre o que é individual e o que é social no desenvolvimento humano. Sob esse olhar, 

Vygotsky compreende o ser humano na dimensão social e na individual, inserido e 

participante de um processo cultural em uma díade articulada, imbricada e interdependente. 

Para Vygotsky (1994), o desenvolvimento e a aprendizagem estão associados ao fato de o ser 

humano viver em um meio social. Esse movimento interativo, responsável pela promoção da 

aprendizagem, pode ser explicitado pelos quatro conceitos ou pilares da teoria sociocultural 

vygotskiana. 
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O primeiro conceito é o conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

“um lugar metafórico” (LIGHTBOWN; SPADA, 2013, p. 25), que é definida como a 

distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade da criança para 

resolver problemas sem a presença de outra pessoa, e o nível de desenvolvimento proximal, 

demarcado pela capacidade da criança em solucionar problemas sob a orientação de adultos 

ou em colaboração com parceiros mais capazes. Em outras palavras, é a diferença entre o que 

o indivíduo é capaz de realizar quando age só e o que é capaz de realizar em conjunto, com 

outra pessoa. Para Vygotsky (1994), a noção de ZDP é fundamental para que possamos dar 

conta dos processos de maturação na dinâmica do desenvolvimento da criança, uma vez que o 

professor precisa perceber que, para que o aprendizado ocorra, é necessário que a intervenção 

se dê dentro da zona de desenvolvimento proximal do aluno. 

O segundo conceito é o da regulação. A regulação é a capacidade desenvolvida 

pelas crianças de participar em atividades controladas, ou subordinadas – ou reguladas – por 

terceiros. São três os estágios da regulação: No primeiro estágio, a criança usa objetos ou é 

controlada por eles para pensar – regulação pelo objeto; o segundo estágio envolve mediação 

implícita e explícita através de vários tipos de assistência e scaffolding/andaime
84

 por parte 

dos pais, familiares e professores – regulação pelo outro; e o terceiro estágio – a 

autorregulação  – é alcançado quando a criança consegue desempenhar as tarefas de forma 

independente (LANTOLF; THORNE, 2007 citado por FAHIM; HAGHANI, 2012; 

VYGOTSKY, 1994). 

O terceiro conceito é o da internalização, relacionado ao estágio da autorregulação 

e ocorre quando a criança consegue transformar a assistência externa em recurso interno, 

reorganizando sua relação com o ambiente social e permitindo que essa relação seja levada 

para o desempenho de estágios futuros. É por meio do processo de internalização que 

alcançamos o controle sobre nosso cérebro, o órgão biológico em que o pensamento opera. 

Vygotsky (1981, p. 163) diz que “todas as funções no desenvolvimento da criança 

aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre 

pessoas (interpsicológico) e, depois, no interior da criança (intrapsicológico)”. Assim, as 

atividades socialmente desenvolvidas serão internalizadas, ocorrendo a apropriação da cultura 

e, por conseguinte, constituindo o ser humano. No início, a ação da criança é dirigida pela fala 
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do adulto, depois a criança usa a fala para afetar a ação do outro e, em seguida, a fala para o 

outro começa a se transformar em fala para si mesma, servindo para organizar a própria ação, 

mostrando o movimento que a criança faz do plano interpessoal e intersubjetivo para o plano 

intrapessoal e intrasubjetivo, ocorrido por meio da internalização. São esses processos de 

internalização que permitem a passagem de formas elementares de ação para formas 

complexas e mediadas (GÓES, 1991). 

O quarto conceito é o conceito da mediação, caracterizado pela relação do homem 

com o mundo e com outros homens e no qual as funções psicológicas superiores, tipicamente 

humanas, relacionadas com o planejamento, memória voluntária e imaginação, também 

chamadas de ações intencionais, se desenvolvem. As funções psicológicas elementares dizem 

respeito ao que é biológico, inato, instintivo e reflexo. A mediação se realiza por meio de 

instrumentos materiais e simbólicos. Os instrumentos materiais fazem a mediação da relação 

entre nós, humanos, e o mundo social e material em que vivemos, e os simbólicos são usados 

para fazer a mediação da nossa atividade cognitiva e para controlar nossos processos mentais. 

A linguagem é o principal artefato simbólico que possuímos e é através dela que nos 

relacionamos com o ambiente social e físico que nos rodeia, bem como conosco mesmos.  

A linguagem é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, pois é por meio da 

sua aquisição que os processos mentais são modificados, além de ser fator primordial para a 

interação social, ao fazer a mediação entre o indivíduo e o mundo (VYGOTSKY, 1994, 

1996). A linguagem, produzida nas relações com o ambiente, organiza o comportamento e, 

para Vygotsky (1994), o curso do desenvolvimento intelectual atinge seu ponto mais 

importante quando ocorre a convergência entre a fala e a atividade. Dessa forma, percebe-se 

que, quanto maior a complexidade da ação, maior será a importância da fala. 

A criança nasce inserida em um grupo social e será constituída nele, assimilando a 

sua história e a história de seus antepassados, bem como seus hábitos, valores, experiências e 

a cultura, além da própria língua do grupo, e nele desenvolverá habilidades especificamente 

humanas e transformadoras. Tais transformações ocorrerão por meio da atividade e do uso de 

instrumentos mediadores criados por ele. Vygotsky (1994) apresenta dois tipos de mediadores 

externos, a saber: o instrumento propriamente dito, como o martelo ou o lápis, que regulam as 

ações sobre os objetos; e o signo, que medeia a formação da consciência e regula as ações 

sobre o psiquismo das pessoas. Desses dois, o signo é o instrumento que modifica as pessoas 

e tem como função dirigir a ação do outro por meio de práticas sociais e sua própria ação por 

meio das relações sociais, bem como avivar elementos da cultura que estão ausentes. É no 
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exercício da mediação dos signos que a criança entra no mundo da cultura e, de modo 

progressivo, torna-se social. 

Para Swain et al. (2011), a concepção mais importante de Vygotsky é a de que as 

formas superiores de atividade mental são mediadas por meio de instrumentos psicológicos. 

Como a aprendizagem de línguas é uma atividade que envolve processos mentais como 

atenção voluntária, memória seletiva, planejamento e raciocínio e é mediada por livros, pela 

primeira língua do aluno e pela interação com o professor e colegas (LANTOLF, 2000; 

SWAIN 2001; VYGOTSKY, 1994, 1996), é possível afirmar que a teoria vygotskiana valida 

a concepção da aprendizagem como ação colaborativa. 

O processo colaborativo tem-se revelado profícuo na aprendizagem de línguas por 

alunos ouvintes de diferentes partes do mundo, como Austrália (STORCH, 2011), Brasil 

(FIGUEIREDO, 2006; LIMA; COSTA, 2010; LIMA, 2011), Canadá (SWAIN; LAPKIN, 

1998), Estados Unidos (BRUFFEE, 1999; LEE, 2004; SMITH, 2005; WOOD; BRUNER; 

ROSS, 1976), Iran (BIRIA; JAFARI, 2013), México (WIERSEMA, 2000), Rwanda 

(MUTWARASIBO, 2013), para citar alguns.  

O termo „colaboração‟ deriva da palavra laborare (significa trabalhar, produzir, 

desenvolver em latim) ligada ao prefixo (co-), também latino, que significa companhia, ação 

conjunta. Embora a ideia de aprender e trabalhar em grupo remonta ao século XVIII (IRALA; 

TORRES, 2004), foi a partir de 1990 que aprendizagem colaborativa ganhou popularidade 

entre os professores do ensino superior. De acordo com Panitz (1999), a aprendizagem 

colaborativa tem sua origem no trabalho de professores ingleses que buscavam formas de 

ajudar seus alunos a serem mais ativos e responsáveis por sua própria aprendizagem. Para 

Figueiredo (2006), na aprendizagem colaborativa, são os alunos que decidem o modo de 

realizar as atividades e os papéis que desempenham são definidos ao longo da tarefa 

(PANITZ, 1996), o foco está no processo (WIERSEMA, 2000) e configura-se num contexto 

social como uma coconstrução do conhecimento (OXFORD, 2003). Nela, os objetivos 

comuns são negociados e tanto a responsabilidade quanto a liderança são compartilhadas, o 

que faz com que o professor assuma mais um papel de colaborador e facilitador, segundo 

observam Richards e Rodgers (1986) sobre a questão dos papéis assumidos por professores e 

alunos no processo de ensino e aprendizagem de línguas. 

Alguns autores fazem uso alternado dos termos „colaboração‟ e „cooperação‟, 

visto que ambos enfatizam a interação (BRUFFEE, 1999; GUMPER; COOK-GUMPERZ; 

SZYMANSKI, 1999), e outros autores os usam de forma diferenciada por entenderem que 

aprendizagem colaborativa e aprendizagem cooperativa são processos distintos e centrados 
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em diferentes sujeitos: a aprendizagem cooperativa é centrada no professor, e a aprendizagem 

colaborativa é centrada nos alunos (OXFORD, 1997). Essa divergência também é sustentada 

por Torres e Irala (2004) que argumentam que a cooperação pode ser vista como facilitadora 

na realização de uma tarefa, ao passo que a colaboração extrapola a ação e pode ser entendida 

como uma filosofia de vida. Neste trabalho, sigo o viés de Oxford (1997), Panitz (1999) e 

Figueiredo (2006), entre outros, por entender, como eles, que aprendizagem colaborativa e 

aprendizagem cooperativa são processos distintos.  

A aprendizagem colaborativa tem como característica promover oportunidades 

para o estabelecimento de diálogos, quando “o uso da língua e a aprendizagem da língua 

podem ocorrer” (SWAIN, 2000, p. 97), favorecendo tanto o input quanto o output (PICA et 

al., 1987) por meio da interação, na qual os alunos trocam ideias, informações e estratégias de 

aprendizagem (SWAIN, 2000). Vygotsky (1996) entende a interação como contexto e origem 

do desenvolvimento mental do indivíduo. Para esse autor, todo desenvolvimento cognitivo 

surge como resultado da interação entre os indivíduos que, com níveis diferentes de 

habilidade e conhecimento, ao se apoiarem mutuamente, fazem com que cada um trabalhe na 

sua ZDP, resultando em uma aprendizagem eficaz. Ao formular a noção de ZPD, Vygotsky 

(1994) chama de mediador o par mais competente, que, no caso do processo de ensino, pode 

ser tanto o professor quanto os próprios colegas. Assim, podemos relacionar o conceito de 

ZPD à ideia de que a aprendizagem é fruto de uma atividade interpessoal, o que enfatiza a 

natureza social da aprendizagem e a importância da aprendizagem colaborativa. 

Segundo a teoria sociocultural de Vygotsky, a aquisição de língua envolve 

processos cognitivos que somente são implementados através da participação do indivíduo em 

contextos institucionais e culturais como a família, a escola e a sala de aula, que entende que 

as atividades cognitivas mais importantes são desenvolvidas através da interação social 

(DONATO; MCCORMICK, 1994), isto é, a interação “pressupõe participação, envolvimento 

pessoal e tomada de iniciativas” de alguma forma (VAN LIER, 1988, p. 91). Para Brown 

(1994), a interação é o efeito recíproco da troca colaborativa de pensamentos, sentimentos e 

ideias entre as pessoas.  

Para Rivers (1996), a interação pode ocorrer entre o leitor e o texto, entre o 

professor e o aluno, entre os alunos etc., que, ao interagirem, fomentam “uma percepção sobre 

a língua (noticing), que permite ao aprendiz formular e testar hipóteses e, por conseguinte, 

poder refletir sobre a estruturação e o funcionamento da língua” (FIGUEIREDO; SILVA, 

2016, p. 184). Por meio da interação, os alunos podem prover uns aos outros com scaffoldings 

que os auxiliarão na execução de tarefas, conhecidos por andaimes pedagógicos.  
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Van Lier (1996) conceituou o andaime pedagógico como um comportamento 

estratégico guiado por planos de ação pontuais, tomadas de decisão no momento da interação e 

um senso de direção e continuidade determinados pela análise contínua e rigorosa do que o 

aprendiz acha fácil e difícil. O uso de andaimes tem como características recrutar o interesse e 

simplificar a tarefa, manter a busca do objetivo, fazer apontamentos críticos entre o que é 

produzido e o ideal, controlar a frustração durante a resolução do problema e demonstrar uma 

versão idealizada do ato a ser realizado (LIGHTBOWN; SPADA, 2013; WOOD; BRUNNER; 

ROSS, 1976). 

De acordo com Lin e Samuel (2013), os tipos de scaffolding/andaimes mais 

utilizados pelos alunos são identificação e correção de erros, explicações, uso de perguntas, 

repetições de palavras ou frases e sugestões. Guerrero e Villamil (2000) também 

mencionam esses tipos e observam que a justificativa sobre a escolha de uma palavra 

também é utilizada pelos alunos. Essas autoras referem-se a andaimes como 

comportamentos de suporte por meio dos quais o especialista pode ajudar o aprendiz a 

alcançar níveis mais altos de regulação. Esse suporte, ou assistência, é oferecido à criança 

no momento em que ela realiza uma tarefa e é gradualmente retirado à medida que a criança 

vai conseguindo realizá-la sozinha (VYGOTSKY, 1981). No entanto, Donato (1994) mostra 

que duas pessoas compartilhando o mesmo nível real de desenvolvimento, ambos 

trabalhando em suas respectivas ZDP, também podem interagir de modo a se 

desenvolverem cognitivamente, por meio de questionamentos e ajuda mútua. 

Para Vygotsky (1994), a unidade de análise, ou o significado da palavra, é o 

microcosmos da consciência. É importante lembrar que se os sujeitos são constituídos nas 

relações sociais, a palavra tem diferentes significados, dependendo das condições em que foi 

produzida. Assim, por meio da interação nas relações sociais do cotidiano, a criança vai formando 

sua consciência e assimilando os valores morais e sociais e as regras de conduta, todos carregados 

de história e significados. É nessa rede de contato que a criança ouvinte aprende a significar a 

palavra, e é dessa rede que a criança surda necessita para significar os sinais. Dessa significação 

dependerá, também, o desenvolvimento do repertório linguístico do surdo, inclusive de outra 

língua. A seguir, discuto a modalidade de aprendizagem de língua inglesa mais acessível para os 

surdos. 

 

1.6 APRENDIZAGEM DE INGLÊS PARA FINS ESPECÍFICOS 
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Na década de 1970, foi implantado o projeto “Inglês para Fins Específicos” (com 

título original “The Brazilian National English for Specific Purposes Project”, mais conhecido 

como “Projeto ESP”), vinculado à Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e 

coordenado pela professora doutora Maria Antonieta Alba Celani, coordenadora do Programa 

de Pós-graduação em Linguística Aplicada daquela universidade àquela época (RAMOS, 

2008). O projeto contou também com a participação de outras vinte universidades brasileiras 

e tinha como objetivos identificar o que os aprendizes de uma língua estrangeira, mais 

precisamente da língua inglesa, consideravam mais necessário em relação à aprendizagem 

dessa língua e propor ações que pudessem atender a essas necessidades de forma mais rápida 

(CELANI; RAMOS; FREIRE, 2009). 

O avanço de atividades nas áreas científica, tecnológica e econômica em escala 

mundial desencadeou uma necessidade generalizada nas pessoas de aprender a língua inglesa, 

considerada “moeda internacional” (SILVA, 2012, p. 81), e o desenvolvimento da habilidade de 

leitura foi apontado como a mais urgente, visto que os aprendizes eram, em sua maioria, 

estudantes de cursos de pós-graduação e professores de diferentes áreas de conhecimento que 

necessitavam ler textos acadêmicos em inglês. 

Devido à urgência de resultados e pouco tempo para trabalhar as habilidades oral e 

auditiva da língua, foi dada ênfase à leitura, e o ensino ocorria por meio da língua materna dos 

aprendizes, utilização de textos escritos autênticos e mínimo foco gramatical, o que gerou 

percepções erradas de que o ensino instrumental de língua era voltado somente para o ensino de 

leitura, que todo ensino de leitura era instrumental, e por fim, que o ensino instrumental era 

voltado somente para uma habilidade (RAMOS, 2005). 

É importante salientar que, até o final da década de 40, a leitura de obras na língua 

alvo era o principal objetivo do ensino de línguas estrangeiras por meio do método da 

Gramática e Tradução
85

 (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2012; TAGLIERBER, 1988), mas foi 

deixada em segundo plano com o desenvolvimento do método audiolingual,
86

 que centrava o 

ensino de línguas na produção oral e no desenvolvimento da fala, baseado nas teorias 

behavioristas em voga na época. Outro ponto importante diz respeito a uma discussão mais 

abrangente entre os pesquisadores sobre o ensino instrumental ser considerado uma abordagem 
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para a aprendizagem de línguas voltada para as necessidades do aluno, evidenciadas pela 

utilização do termo “ensino de línguas para fins específicos
87

 – ELFE” (GUIMARÃES et al., 

2014). 

A Análise de Necessidades é um processo realizado para fazer um 

“levantamento das necessidades e interesses do grupo de alunos para os quais se está 

estruturando o curso” (RAMOS, 2005, p. 112). Marchesan et al. (2012) esclarecem que, para 

realizar a Análise de Necessidades, leva-se em consideração, prioritariamente, o contexto em 

que a língua alvo será utilizada e o conhecimento prévio dos alunos em relação a esta língua. 

Para Nunan (1988), a Análise de Necessidades se divide em análises objetivas, relacionadas a 

informações gerais como idade, língua materna e nacionalidade, e análises subjetivas, que 

estão relacionadas ao estilo de aprendizagem, às percepções e aos objetivos, que, juntas, vão 

orientar os professores na elaboração da ementa e na escolha de metodologias adequadas. 

A Análise das Necessidades pode ser considerada o aspecto mais relevante da 

abordagem instrumental para se justificar o ensino instrumental de línguas orais para alunos 

surdos, uma vez que está voltada para as necessidades dos alunos em relação à aprendizagem 

de línguas, e não somente por causa da limitação auditiva inerente ao aluno surdo, que faz 

com que, por exclusão e lógica, a leitura seja a habilidade mais favorável de ser trabalhada 

com esse aluno. Assim, vão ser levadas em consideração não só a surdez do aluno, mas a 

língua de sinais, as dificuldades existentes em relação ao uso da língua portuguesa, seu 

conhecimento de mundo e acesso visual à língua inglesa. 

Ao considerar que o único meio de acesso para a grande maioria dos alunos 

surdos à língua inglesa se dá pela leitura, faz-se necessário compreender também os processos 

mentais nela envolvidos, lembrando que se trata da leitura em língua estrangeira. Pesquisas no 

campo da psicologia geral, psicolinguística e psicologia cognitiva, que buscavam 

compreender os processos mentais do leitor ao ler e compreender um texto, influenciaram o 

trabalho de estudiosos que desenvolveram os modelos de leitura bottom-up, top-down e 

interativo. 

O primeiro modelo, o modelo bottom-up (de baixo para cima), assume que a 

direção do reconhecimento do sentido do texto parte da palavra. Nesse modelo, a leitura é 

descrita como um processamento de informações que partem do particular para o geral em 

que a compreensão do texto depende da análise e da decodificação das palavras, numa 

                                                 
87

 Neste trabalho, não farei distinção ente os termos „ensino instrumental‟ e „ensino de línguas para fins 

específicos‟. 
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perspectiva meramente estruturalista, e o ato de ler, por sua vez, é um processo passivo 

(KATO, 1985; KOCH; ELIAS, 2008; SABOTA, 2012). 

O segundo, o modelo top-down (de cima para baixo), pressupõe que o sentido 

textual é construído não apenas sobre as informações visuais, mas também a partir do 

conhecimento de mundo do leitor e, dessa forma, o processamento de informações parte do 

geral para o particular, onde a compreensão depende essencialmente do conhecimento 

prévio do leitor, de sua bagagem experimental linguística e do mundo em geral, 

imprimindo à leitura um caráter basicamente cognitivo, baseado na seleção de informações 

do texto e na predição relacionada às expectativas do leitor (KLEIMAN, 2004a; KOCH; 

ELIAS, 2006; SABOTA, 2012). Assim, quanto maior o conhecimento prévio do leitor 

sobre o assunto, menor a necessidade de se identificar uma letra ou uma palavra para 

alcançar o significado do texto. 

O último modelo, o modelo interativo, define a leitura como o resultado da 

interação entre o leitor e o texto, em que a compreensão reside na fusão do conhecimento e 

experiência anteriores do leitor com o conteúdo do texto, e a deficiência em uma das partes 

leva ao uso maior da outra, em uma influência recíproca e dependente (GASPARINI, 2003; 

KLEIMAN, 2004a; SABOTA, 2012). 

Por perceberem que a leitura, além de ser fonte de diversos tipos de informação, 

também é o contexto ideal para a apreensão de vocabulário e sintaxe na língua estrangeira, o 

seu ensino, agora em contextos significativos, passou a ser destaque no ensino de línguas ao 

permitir a expansão do conhecimento e o aperfeiçoamento das demais habilidades da língua. 

Para a leitura instrumental de textos escritos em LE, os aprendizes fazem uso de 

algumas estratégias
88

, como, por exemplo, a identificação de cognatos
89

, a observação de 

palavras repetidas, o uso de sinônimos, a percepção da ideia geral do texto ou a seletividade, a 

flexibilidade
90

, skimming
91

, scanning
92

 e informação não verbal
93

 (DIAS, 1988; MUNHOZ, 

2002; SILVA; GARRIDO; BARRETO, 1994). 
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 Estratégias são ações ou comportamentos específicos adotados por aprendizes de uma língua estrangeira para 

sua apreensão, sua internalização e seu uso (OXFORD, 2003). Estratégias de leitura são instrumentos que 

podem auxiliar na compreensão e na interpretação de um texto (DIAS, 1988). 
89

 Palavras cognatas são palavras de outras línguas fáceis de serem entendidas devido à semelhança com as 

palavras da língua portuguesa (DIAS, 1988), como, por exemplo, information e informação. 
90

 Ler o texto em uma ordem diferente da ordem estabelecida pela linearidade dos parágrafos. 
91

 „Skim‟, em inglês, significa „deslizar à superfície‟. Utilizar a técnica de skimming é ler um texto 

superficialmente, procurando reconhecer certas palavras e expressões que sirvam como pistas que podem 

ajudar obter informações sobre o texto. 
92

 „Scan‟, em inglês, quer dizer „examinar‟. Usar a técnica de scanning é procurar detalhes e ideias objetivas 

no texto. 
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Em uma postagem no blog Portal English
94

, o Ph.D. João Sedycias, da 

Universidade Federal de Pernambuco, declara que ler é basicamente usar estratégias, tais 

como prever o conteúdo do texto a partir da análise de títulos, de gráficos e de ilustrações, 

acionar o conhecimento de mundo e conhecimento anterior
95

 do assunto armazenado na 

memória, buscar por palavras cognatas e deduzir o significado de palavras desconhecidas a 

partir do contexto, buscando por informações específicas ou realizando a leitura rápida para 

verificar a ideia central do texto, mostrando a face multidirecional da leitura. 

Souza (2015) afirma, com base em outros autores (HOLMES, 1981; HOLMES; 

RAMOS, 1993; MOSS, 1992) que a presença de palavras cognatas nos textos favorece a sua 

compreensão. Souza (2015) esclarece que o papel facilitador que os cognatos desempenham 

na compreensão da leitura encontra respaldo nos estudos bilíngues no que se refere à 

transferência da L1 para L2
96

. Ijaz (1986, p. 405) afirma que “transferência de significados 

lexicais da língua nativa para a língua alvo é um fenômeno comum nos aprendizes de segunda 

língua no nível „inicial‟” (grifo do autor). Ao fazer isso, o aprendiz se apoia no 

(re)conhecimento da sua primeira língua, fazendo associações e transferindo tais 

conhecimentos para a segunda língua. Ocorre que o aluno surdo muitas vezes não pode 

realizar esse tipo específico de transferência, uma vez que não há nenhum tipo de semelhança 

entre sua primeira língua e a língua inglesa oral, visto que são de modalidades distintas. Dessa 

forma, ele só pode usufruir dessa importante estratégia de leitura, caso faça transferência entre 

as línguas portuguesa e inglesa. 

É válido lembrar, conforme afirma Hannuch (2006), que os surdos têm que 

aprender uma língua estrangeira por meio de uma segunda língua. Mas vale ressaltar que isso 

só ocorre porque o conhecimento da escrita de sinais não está difundido e, por isso, o surdo 

recorre à escrita em uma segunda língua. 

Para o aluno surdo, a leitura em língua inglesa representa um meio de acesso a 

novos conhecimentos e culturas, possíveis de serem acessados pela leitura. Ao ler, o surdo irá 

colocar em ação o sistema de valores, crenças e atitudes do grupo social em que foi criado, 

conforme observa Kleiman (2004b). 

                                                                                                                                                         
93

 „Informação não verbal‟ são elementos visuais, tais como números, tabelas, gráficos, figuras, distribuição do 

texto na página e subtítulos que auxiliam o leitor na compreensão do texto. Recursos de escrita como negrito, 

itálico, aspas, três pontos, tamanhos diferentes de letras, siglas, entre outros, são considerados pistas 

tipográficas e fazem parte da informação não verbal (DIAS, 1988). 

94
 Disponível em: <http://portalenglish.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html>. 

95
 Conhecimentos adquiridos por meio da experiência de vida ou habilidades já treinadas (DIAS, 1988). 

96
 O autor entende L2 como a língua alvo e L1 como a primeira língua. 

http://portalenglish.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html
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O encontro entre a proposição do texto e a busca do leitor no momento da leitura 

pode ser visto como uma atividade colaborativa entre o autor e o leitor, como propõe Mey 

(2001, p. 63) ao afirmar que “o trabalho que o autor realizou ao produzir o texto deve ser 

suplementado e complementado pelo leitor.” A atividade de leitura, assim, pode ser vista 

como uma atividade de construção de significados e ressignificação de mundo e, no caso do 

aluno surdo, de descobrimento de outros mundos, somente acessíveis por meio dela. 

Neste capítulo, descrevi algumas das possibilidades de se conceituar uma língua, 

dependendo da perspectiva do seu usuário. Como vimos, para os ouvintes, os termos „língua 

materna‟, „língua 1‟ e „primeira língua‟ são intercambiáveis. Porém, para os surdos, nem 

sempre isso acontece, conforme discutido anteriormente. 

 Apresentei também uma proposta de organização de categorias das línguas 

baseada na relação de afetividade, modalidade de expressão, contexto de contato, ordem 

cronológica de contato e grau de competência e contato. Apresentei uma discussão sobre a 

aquisição e a aprendizagem de línguas que, no contexto da criança surda, são processos 

distintos e permeados pela cultura surda. Por fim, tratei de conceitos relativos à teoria 

sociocultural e à aprendizagem colaborativa, bem como à leitura como uma das possibilidades 

de acesso à língua inglesa pelos alunos surdos. 

No próximo capítulo, abordo a metodologia utilizada na condução desta pesquisa. 

 



 

CAPÍTULO 2 – 

METODOLOGIA 

 

 

Curiosidade, criatividade, disciplina e especialmente 

paixão são algumas exigências para o desenvolvimento 

de um trabalho criterioso, baseado no confronto 

permanente entre o desejo e a realidade. 

(GOLDENBERG, 1997) 

 

 

Para a realização de uma pesquisa que nos possibilita conhecer melhor sobre um 

determinado assunto, são necessárias escolhas criteriosas da metodologia e dos instrumentos 

de coleta de dados, bem como dos procedimentos utilizados para a sua análise. Neste capítulo, 

dividido em cinco seções, é elucidada a metodologia utilizada para se alcançar o objetivo do 

presente estudo. A primeira seção trata da natureza desta pesquisa: estudo de caso numa 

perspectiva qualitativa; a segunda descreve o contexto pesquisado; a terceira apresenta os 

participantes da pesquisa; a quarta descreve os instrumentos de coleta dos dados; e a quinta e 

última seção explicita os procedimentos para a análise dos dados. 

 

2.1 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade, a ser 

analisada de forma aprofundada (TRIVIÑOS, 1987). Nesse sentido, a unidade de análise é 

entendida como “qualquer rede social que forma uma entidade em que as relações sociais são 

regulamentadas pelo costume” (ERICKSON, 1984, p. 52). O estudo de caso é visto como uma 

forma detalhada de investigação de um objeto ou fenômeno e de como ele se relaciona com o 

contexto no qual está inserido. Na sociedade moderna, podem-se estudar, por exemplo, uma 

pessoa, uma família, um aluno, uma sala de aula, um grupo de trabalhadores numa fábrica, uma 

fábrica inteira, entre outros, tendo em mente que essa delimitação do objeto é meramente uma 

construção mental. Conforme afirma Ventura (2007), não há limites concretos para essa 

delimitação, os limites estão relacionados com o objeto de estudo da pesquisa no contexto da 

investigação. 

É por meio do estudo de caso que investigo uma sala de aula de língua inglesa no 

Ensino Superior e, por causa da especificidade dos alunos, tanto surdos quanto ouvintes, faz-se 
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necessária uma definição mais precisa do grupo
97

 a ser investigado. A definição de estudo de 

caso, segundo Johnson (1992), corrobora a escolha desse tipo de pesquisa para a realização do 

presente trabalho pois ela postula que nele, “o pesquisador foca sua atenção em uma única 

entidade e no contexto natural em que ela ocorre” (JOHNSON, 1992, p. 75) com o objetivo de 

entender a complexidade e a natureza dinâmica dessa entidade, bem como “descobrir as 

conexões sistemáticas entre as experiências, comportamentos e características do contexto 

pesquisado” (JOHNSON, 1992, p. 84). 

Por esse aspecto, o estudo de caso também tem um caráter interpretativista, uma vez 

que as ações sociais e seus significados são levados em conta no momento da análise dos dados 

(BORTONI-RICARDO, 2009). É nessa perspectiva que busco analisar e compreender, sob o 

ponto de vista ético
98

 e êmico
99

, o significado das ações sociais e das interações ocorridas entre 

os alunos surdos durante a realização do registro das aulas de inglês, tendo como intuito 

identificar traços de aprendizagem colaborativa. No âmbito da pesquisa qualitativa, a 

interpretação de um fato ou valor cultural deve considerar tanto a observação das estruturas 

comportamentais do grupo cultural pesquisado do ponto de vista de alguém de fora, e por isso 

externo ou ético, quanto a forma como as pessoas que vivenciam essa cultura a percebem do 

ponto de vista de alguém de dentro e, portanto, interno ou êmico (REES; MELLO, 2011). O fato 

de ser ouvinte e conviver com surdos me possibilitam ter os dois pontos de vista. 

Este estudo insere-se no paradigma
100

 da pesquisa qualitativa, que busca detalhar as 

circunstâncias interacionais dos eventos cultural e historicamente contextualizados no mundo 

social (MOREIRA, 2008). Mesmo podendo fazer uso de algum tipo de quantificação, a pesquisa 

qualitativa se diferencia da pesquisa quantitativa no que se refere ao foco. Nessa última, o foco 

principal reside em alcançar resultados por meio do uso de procedimentos estatísticos ou de 

quantificação dos dados (ESTEBAN, 2010). 

Para Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa possui cinco características: a 

primeira diz respeito à observação no ambiente natural de ocorrência das ações como fonte direta 

de dados; a segunda característica se refere à maneira como os dados são coletados em forma de 

palavras e imagens; a terceira está ligada ao fato de os pesquisadores se interessarem mais pelo 
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 Para Ehrlman e Dörnyei (1998), um grupo é formado por indivíduos que interagem entre si buscando alcançar 

um objetivo partilhado durante um período específico de tempo. Para uma discussão mais aprofundada sobre 

a definição de grupo, sugiro a leitura da referida obra. 
98

 O termo „ético‟ é aplicado no sentido de „externo‟, pois a análise ética utiliza “teorias ou sistemas de crença que 

vêm de fora da cultura investigada” (ALLWRIGHT; BAILEY, 1991). 
99

 O termo „êmico‟, por sua vez, é utilizado no sentido de „interno‟, ao levar em consideração a perspectiva daqueles 

que participam da cultura que se investiga (WATSON-GEGEO, 1988; VAN LIER, 1988). 
100

 Patton (1978, citado por MOREIRA, 2008, p. 42) define paradigma como “uma visão de mundo, uma 

perspectiva geral, uma maneira de analisar a complexidade do mundo real”.  
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processo do que pelo resultado e, por isso, focarem mais na formação das definições que alunos e 

professores têm de si e dos outros do que na definição em si; a quarta característica se relaciona à 

tendência dos pesquisadores em analisar os dados de forma indutiva, não partindo de hipóteses 

prévias, mas construindo abstrações baseadas no agrupamento gradativo dos dados; e a quinta e 

última característica refere-se à importância dada ao significado construído na perspectiva dos 

participantes. Mesmo apresentando essas características como pertencentes à pesquisa 

qualitativa, Bogdan e Biklen (1994) ressaltam que há estudos qualitativos que não apresentam 

todas essas características conjuntamente, mas, ainda assim, são considerados como tal. 

A investigação descritiva, o ambiente natural em que os sujeitos estão inseridos 

como fonte direta dos dados e a preocupação do pesquisador em procurar entender a realidade do 

ponto de vista dos participantes são algumas das características da pesquisa qualitativa presentes 

neste estudo, empregadas em conformidade com a pesquisa etnográfica (FETTERMAN, 1998; 

LARSEN-FREEMAN; LONG, 1991). 

A pesquisa etnográfica, originalmente desenvolvida na Antropologia, é descrita por 

Fetterman (1998, p. 1) como “a arte e a ciência de descrever um grupo ou uma cultura. A 

descrição pode ser de um pequeno grupo tribal em um local exótico ou de uma sala de aula de 

classe média suburbana”. A etnografia é de natureza holística, o que permite ao pesquisador 

obter uma visão abrangente do grupo social pesquisado por meio de descrições completas que 

levam em consideração o sistema de relações sociais, bem como os padrões culturais desse 

mesmo grupo (VAN LIER, 1988). 

As diretrizes etnográficas aplicadas a este estudo são: (a) o contexto natural da 

pesquisa (a sala de aula de língua inglesa); (b) a variedade de fontes de coleta dos dados 

(observação, gravação em áudio e vídeo das aulas, notas de campo, entrevistas e questionário e 

diário da professora); (c) o foco (alunos surdos); e (d) a análise dos dados, a interpretação dos 

significados e funções das ações e das descrições e explicações verbais dos participantes 

buscando identificar elementos que configuram a aprendizagem colaborativa. 

A observação prolongada é um dos critérios básicos da etnografia, que foi seguido 

por Spindler e Spindler (1992) e Watson-Gegeo e Gegeo (1995), que permaneceram por um 

longo período nas escolas que investigaram. Este estudo foi realizado em um semestre letivo, 

tempo considerado insuficiente para uma pesquisa etnográfica, mas adequado para a obtenção 

das informações necessárias às pesquisas de cunho etnográfico em contextos educacionais, 

conforme observa Moreira (2008). 

O propósito da pesquisa de cunho etnográfico em sala de aula é descrever, analisar e 

interpretar um segmento da vida social de um grupo, como o comportamento e as interações, e 
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como isso se relaciona com a educação, contribuindo na compreensão dos fenômenos 

educacionais do ponto de vista dos vários atores inseridos nesse contexto. Com essa finalidade, a 

triangulação metodológica
101

 (ALLWRIGHT; BAILEY, 1991) foi adotada para a análise dos 

dados por se tratar de um estudo de cunho etnográfico. 

Após situar o estudo de caso no âmbito geral da presente pesquisa, passo agora à 

descrição do contexto da pesquisa, estabelecido na Universidade Federal de Goiás e, também, no 

âmbito da Educação Superior. Até o momento da realização desta pesquisa, não foi encontrada 

outra pesquisa em contexto semelhante publicada no portal Capes, uma das razões que fizeram 

do estudo de caso a metodologia mais adequada para realizar esta investigação. 

 

2.2 CONTEXTO DE PESQUISA 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG
102

 e 

foi realizado em uma turma, regular e inclusiva, da disciplina Inglês Instrumental, ofertada 

como Núcleo Livre
103

 pelo curso de Letras: Inglês, da UFG. Chegado o momento de iniciar 

a coleta de dados, eu não tinha conhecimento de nenhum curso de inglês com alunos surdos 

no Ensino Superior na cidade de Goiânia. Então, para realizar minha pesquisa, cogitava, 

como professora do curso de Letras: Libras na UFG, ofertar um minicurso de inglês 

instrumental para alunos surdos universitários e, assim, realizar uma pesquisa-ação.
104

 

No entanto, no início do semestre em que ocorreu a coleta dos dados, eu estava 

sentada na escada de um dos prédios da Faculdade de Letras, quando a professora, 

participante desta pesquisa, perguntou-me como ela deveria proceder, pois tinha uma aluna 

surda inscrita na turma. Ela me perguntou isso porque sabia que eu trabalhava no curso de 

Letras: Libras. Sugeri que procurasse o coordenador do curso e conversasse com ele a 

respeito do acompanhamento de intérpretes em suas aulas. Na semana seguinte, fiquei 

sabendo que o número de alunos surdos havia aumentado, pois aquela aluna surda havia 
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 A triangulação “é um termo emprestado das ciências sociais para expressar a ideia de que, para se 

estabelecer um fato, é necessário que se tenha mais do que uma fonte de informações” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1998, p. 104). 
102

 O parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, aprovando a realização desta pesquisa, encontra-se no 

Anexo A. 
103

 Conforme explicitado no Projeto Pedagógico do Curso (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

LETRAS: LIBRAS, 2014, p. 4), Núcleo Livre é um “conjunto de conteúdos que objetiva garantir liberdade 

ao aluno para ampliar sua formação”, sendo ofertado em forma de disciplinas eletivas, no âmbito da 

Universidade, podendo ser cursado por alunos de outras unidades acadêmicas. 
104

 Na pesquisa-ação (na área educacional), o professor é participante e pesquisador na situação investigada, e as 

intervenções e a produção do conhecimento se intercalam e se inter-relacionam (TOLEDO; JACOBI, 2013). 

Para uma definição mais abrangente, sugiro a leitura do citado artigo. 
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comentado sobre a aula de inglês com alguns colegas surdos, chamando-os para participar 

da disciplina com ela, formando um grupo de alunos surdos. Conversei com a professora, 

que permitiu que eu observasse a turma e, assim, foi estabelecido o contexto natural que 

serviu de base para esta pesquisa. 

Pelo fato de o aluno de qualquer curso poder escolher qual disciplina prefere 

cursar, e esta não precisa, necessariamente, estar vinculada ao seu curso, havia, além de 

alunos do curso de Letras: Libras,
105

 alunos dos cursos de Matemática, Ciências da 

Computação, Dança, Design de Moda, Relações Internacionais e Veterinária, inscritos na 

disciplina de Inglês Instrumental. É um contexto multilíngue que envolve três línguas, a 

saber: libras, inglês e português; e três modalidades específicas: gestovisual, oral e escrita. 

O estudo foi realizado ao longo de um semestre letivo do ano de 2014. A fim de 

evitar que os participantes pudessem ser identificados (ERICKSON, 1986; PAIVA, 2005), 

uma vez que essa foi a primeira e única turma com esse formato até o momento da redação 

deste trabalho, não informei as datas de início e término do registro das aulas, bem como o 

período ou número da sala de aula dessa turma. 

 

2.2.1 A sala de aula 

 

Pelo cunho etnográfico que caracteriza esta pesquisa, apresento uma descrição do 

seu contexto. A sala de aula está localizada na Faculdade de Letras da Universidade Federal 

de Goiás, e sua estrutura física segue o padrão das outras salas de aula que existem no mesmo 

prédio. No teto, há dois ventiladores e lâmpadas fluorescentes que são ligados separadamente 

pelos próprios usuários da sala. As paredes são brancas e limpas, as janelas são grandes e 

instaladas ao longo de uma parede, permitindo a entrada de ventilação, claridade e 

visualização das árvores presentes na área externa do prédio. Na parede oposta, não há 

janelas, mas uma única porta de acesso que, em relação à disposição das carteiras e do quadro 

branco, fica no fundo da sala. O quadro branco ocupa a metade superior da outra parede e as 

carteiras, todas novas, estão dispostas em filas irregulares e voltadas para o quadro. Para uso 

da professora, junto às janelas, à esquerda do quadro branco, há uma mesa pequena, o que faz 
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 O curso de Letras: Libras visa formar docentes para o ensino de Libras em cumprimento ao Decreto nº 5.626, 

de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, em consonância com a 

política inclusiva proposta pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC por meio do Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite. Esse curso também visa atender às políticas 

afirmativas do Brasil no sentido de garantir a inclusão social dos surdos por meio da formação acadêmica. A 

Universidade Federal de Goiás foi a primeira universidade a ofertar esse curso na modalidade presencial no 

Brasil. 
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com que a professora também utilize uma cadeira para colocar seu material. Assim, uma 

pessoa, ao chegar nessa sala e parar junto à porta, verá, à sua frente, a parede com as janelas, à 

sua direita, a parede com o quadro branco, e, perpendicularmente, a parede onde fica a porta e 

a quarta parede, fechando o retângulo da sala (Figura 1). 

 

Figura 1 – Representação da sala de aula e dos participantes da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborada pela autora desta tese. 

 

Ao longo das paredes e no meio da sala, as cadeiras são dispostas em filas pela 

equipe responsável pela limpeza, mas rearranjadas irregularmente pelos alunos à medida que 

chegam e as ocupam. 

Sempre que chega à sala de aula, o intérprete coloca uma cadeira de costas para a 

mesa da professora e de frente para os alunos. Quando trabalham em dupla, o segundo 

intérprete fica sentado próximo ao intérprete que está no turno da interpretação
106

. 

Enquanto os alunos ouvintes podem escolher o local onde querem sentar-se 

durante a aula, os alunos surdos, devido à presença do intérprete na sala de aula, ficam 

condicionados a se sentarem em uma das extremidades, agrupados em frente ao intérprete, 

que deve ser visto por todos eles. Devido a esse posicionamento do intérprete, em todas as 

aulas, sem exceção, os alunos surdos ocupam as cadeiras do lado esquerdo e mais à frente da 
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 Considero „turno da interpretação‟ o período em que o intérprete está encarregado de interpretar a fala do 

interlocutor, tanto da língua oral para a língua de sinais quanto da língua de sinais para a língua oral. Quando 

essa atividade é realizada em dupla, o intérprete que não está no turno da interpretação pode auxiliar ou dar 

suporte ao colega. Segundo o Registry of Interpreters of the Deaf (RID*), por ser uma atividade exaustiva 

mental e fisicamente, é aconselhável que o trabalho de interpretação não seja realizado por uma única pessoa, 

mas em dupla ou grupo. Na UFG, a orientação é que esse trabalho seja realizado em duplas.  

*Fonte: Disponível em: <http://www.dlr-consulting.ca/team.htm>. Acesso em: 12 ago. 2015. 

http://www.dlr-consulting.ca/team.htm
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sala de aula. Mesmo tendo o direito de escolher onde se sentar, os alunos surdos ficam nessas 

posições para garantir uma melhor visualização do intérprete,
107

 o que, de certa forma, acaba 

por limitar tal direito.  

Nas primeiras aulas observadas, um ou outro aluno ouvinte precisou mudar de 

cadeira para dar lugar ao colega surdo. Nas aulas seguintes, os alunos ouvintes ocupavam os 

outros lugares, deixando essas cadeiras dianteiras à esquerda sempre disponíveis para os 

surdos. De certo modo, a necessidade de ficar próximo ao intérprete acabou regionalizando a 

sala de aula, mantendo o grupo dos alunos surdos separados dos demais. Por fim, a presença 

desse grupo, assim posicionado, também restringiu a circulação da professora, que tentava 

não passar em frente ao intérprete, para não atrapalhar a visão dos alunos. 

 

2.2.2 A aula 

 

As aulas tinham uma duração média de uma hora e quarenta minutos e ocorriam 

duas vezes por semana. Não raro, a professora ficava mais alguns minutos na sala após o 

término das aulas com alguns alunos, sendo, na maioria das vezes, alunos surdos. Nesses 

momentos, a interação entre eles acontecia sem a presença mediadora do intérprete, por meio 

de gestos, mímica e anotações em português. As aulas seguiam um roteiro previsível, no qual 

a professora apresentava o tema da aula por meio de explicações, sempre ilustradas com 

diferentes exemplos, fazia perguntas, em seguida propunha tarefas, dava um tempo para os 

alunos realizarem as tarefas (nesses momentos destinados à realização das tarefas, a 

professora andava pela sala assistindo individualmente os alunos surdos e ouvintes) e, por 

último, as corrigia. O que variava era o tempo que ela dispensava a cada uma dessas etapas. 

Em princípio, a fala da professora era interpretada pelo intérprete que estava no 

turno da interpretação. Quando um aluno surdo perguntava ou respondia algo, o intérprete 

primeiro falava o nome do aluno surdo e, em seguida, o que ele havia dito. Da mesma forma, 

quando um aluno ouvinte falava algo (pergunta ou resposta), o intérprete apontava para o 

referido aluno para mostrar quem era o autor da fala que ele interpretaria em seguida. De uma 

forma simplificada, essa foi a dinâmica de interpretação que ocorreu nas aulas observadas. 

O material utilizado nas aulas era preparado e fornecido aos alunos pela 

professora, e eles não tiveram gastos com cópias ou com outro material relacionado a essa 
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 Observei que os alunos surdos quando sentam distante do intérprete, geralmente estão envolvidos com outras 

atividades, alheias à aula. 
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disciplina. A chamada era feita quase sempre ao final da aula e, quando a professora chamava 

o nome dos alunos surdos, o intérprete respondia por eles. 



97 

2.3 OS PARTICIPANTES 

 

A primeira pessoa com quem falei foi a professora. Expliquei a ela sobre o tema 

da minha pesquisa e o procedimento para o registro dos dados, pedindo permissão para 

realizá-la em sua sala de aula. Ela prontamente se colocou à minha disposição e me passou 

o horário das aulas para que eu pudesse conversar com os alunos também. Na aula seguinte, 

logo no início, a professora me apresentou aos alunos e, muito generosamente, concedeu-me 

alguns minutos da aula. Fiz uma breve apresentação pessoal, falei da minha intenção em 

realizar uma pesquisa com aquele grupo, expliquei quais seriam os procedimentos de 

registro das aulas e assegurei-lhes que, apesar da gravação em vídeo, nenhuma imagem 

seria divulgada e que poderiam se retirar da pesquisa em qualquer tempo se assim o 

desejassem. 

O número de participantes foi definido após o término da gravação das aulas e 

se restringiu aos alunos surdos e a professora. Assim, participaram desta pesquisa a 

professora e dez alunos surdos.  

Para Fetterman (1998), é fundamental o cuidado ético do pesquisador a fim de 

não causar danos aos indivíduos ou às comunidades que ele estuda. Por isso, ele recomenda 

que o pesquisador obtenha autorização das pessoas que irão participar da pesquisa. 

Seguindo essa orientação, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE
108

), uma vez que possuíam mais de 18 anos e concordaram com 

o processo de filmagem das aulas. Tive a colaboração e apoio de todos os participantes 

desta pesquisa, sem exceção. Uma cópia do TCLE se encontra no Apêndice A deste 

trabalho. 

Os nomes dos participantes foram substituídos por pseudônimos para lhes 

preservar a identidade, conforme sugerem Erickson (1986) e Paiva (2005). As informações 

a respeito dos alunos surdos foram obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas 

gravadas em vídeo, e as informações sobre a professora e os alunos ouvintes, por meio de 

entrevistas gravadas em áudio. 

 

2.3.1 A professora 
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 O TCLE é um documento que informa aos participantes a natureza da pesquisa e os instrumentos para a 

coleta dos dados, além de esclarecer a eles que podem, a qualquer tempo, sem motivos e justificativas, 

desistir de participar da pesquisa.  
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Flora fez parte deste estudo por ser a professora responsável pela disciplina de 

Inglês Instrumental na qual os alunos surdos se inscreveram. Ela tem graduação em Letras: 

Português-Inglês e mestrado em Letras e Linguística pela UFG. Embora trabalhasse como 

professora há 32 anos, foi a primeira vez que teve alunos surdos. 

Segundo Miccoli (2010), face aos desafios encontrados na sala de aula de língua 

inglesa, o professor tem três possibilidades de reação: a primeira é negar que a aprendizagem 

e o ensino de inglês sejam um desafio e ignorar os problemas existentes; a segunda é ter 

clareza da existência dos problemas e gerenciá-los de forma paliativa; e a terceira, menos 

comum e a mais difícil, aceitar o desafio e buscar meios de transformar o sentido das 

experiências em sala de aula. Dessas três possibilidades, a terceira é a que melhor pode 

apontar caminhos para a solução dos problemas, pois são as ações realizadas no processo de 

ensino e aprendizagem, em busca de soluções, que possibilitam as reflexões que “levam a 

verdadeiras transformações no processo de ensino e aprendizagem de inglês em sala de aula” 

(MICCOLI, 2010, p. 233). 

Diante do desafio de ter alunos surdos em sua sala de aula, Flora não ignorou os 

problemas existentes – não saber libras, por exemplo –, nem os gerenciou paliativamente, 

transferindo para os intérpretes a responsabilidade de conduzir o grupo de alunos surdos, 

como fazem muitos professores que se encontram na mesma situação. Flora aceitou o desafio 

e, percorrendo o caminho que conhecia, pois tinha ministrado essa disciplina outras vezes, 

buscou atender a esse outro grupo também. Para isso, desde o início do curso, acolheu os 

alunos com entusiasmo, o que fez com que outros surdos também se inscrevessem na 

disciplina, e procurou orientação no sentido de atender às especificidades deles. Para isso, 

flora precisou prestar atenção em sua movimentação na sala durante as explicações a fim de não 

passar diante dos intérpretes e atrapalhar a visão dos alunos surdos, diminuir a velocidade de sua 

fala em alguns momentos para que o intérprete pudesse acompanhá-la, esperar que os alunos 

surdos terminassem de copiar algo antes de seguir explicando. Fazia isso para que os alunos 

surdos não perdessem a explicação por estarem olhando para o quadro ou para a folha de 

anotações ou ainda para ela e não para o intérprete que acompanhava a fala dela. Tudo isso era 

novo para Flora. 

Flora aceitou sair da zona de conforto da sua sala, lugar familiar onde tem o 

conhecimento da língua que ensina e a larga experiência de ensinar uma língua que domina, para 

se colocar na condição de quem, a todo instante, tinha que rever criticamente o que sabia e 

também aprender. Para Thompson (2004), esse nível de comprometimento é extremamente 

desafiador e exige muita motivação e sensibilidade por parte do professor. 
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Esse reposicionamento, somado ao desejo de estabelecer vínculos com esses alunos, à 

preocupação com a aprendizagem deles e ao fato de não saber libras fizeram com que Flora 

utilizasse diferentes estratégias de ensino no decorrer da disciplina. 

Naquele semestre, Flora ministrou, concomitantemente, a mesma disciplina, também 

como Núcleo Livre, para outra turma e logo percebeu que, na turma com alunos surdos, as aulas 

tinham um ritmo diferente em decorrência da interpretação
109

 e do tempo que destinava à 

realização de tarefas em sala, que precisava ser maior. Ela também viu que trabalhava de forma 

diferente, utilizava o quadro branco mais vezes, evitava abreviar as palavras ao escrever nele e 

falava mais devagar. Essas diferenças fizeram com que o cronograma dessa turma ficasse 

atrasado, e isso preocupou Flora. Ela concluiu que o tempo para essa forma específica de trabalhar 

com alunos surdos deveria ter sido considerado no momento do planejamento da disciplina, algo 

que ela não fez. Uma forma que encontrou para gerir melhor o tempo da aula foi utilizar o mesmo 

texto para apresentar diferentes conteúdos, diminuindo o número de textos trabalhados. A outra 

forma foi corrigir atividades utilizando o Datashow. Ao apresentar as atividades com as questões 

respondidas em PowerPoint, Flora não precisava escrevê-las no quadro, o que otimizava o tempo 

da aula. 

Por outro lado, embora o conteúdo das aulas fosse o mesmo para ambos os grupos, no 

geral Flora levava mais tempo para explicar um determinado tema no grupo com os alunos surdos 

porque, além de dizer a tradução de um termo, por exemplo, muitas vezes precisava explicar 

também o significado dele e o contexto em que ele se inseria. Para ela, o conhecimento de 

mundo
110

 dos alunos surdos é limitado. 

Outra observação feita por Flora está relacionada ao conhecimento da língua 

portuguesa. Para ela, as limitações que os alunos surdos apresentam sobre a língua portuguesa 

refletem-se na aprendizagem da língua inglesa porque algumas estratégias de ensino dessa 

língua se baseiam no uso daquela outra. Essa observação foi seguida de uma reflexão bastante 

coerente: algumas estratégias de ensino de língua estrangeira estão baseadas na língua 
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 Durante a interpretação, os alunos olham para o intérprete e caso a professora queira apontar algo no 

quadro, no texto ou mesmo fazer uma demonstração, ela deve primeiro falar, em seguida apontar, mostrar 

e, em seguida, falar. Isso ocorre porque quando ela fala, os alunos olham diretamente para o intérprete. 

Assim, quando ela aponta ou mostra algo, ela precisa esperar o intérprete apontar, os alunos olharem para 

o que ela aponta ou quer mostrar, e só depois continuar sua fala. Com alunos ouvintes, a fala e a apontação 

podem ser simultâneas, ao passo que, com os surdos, devem ser alternadas. Essa alternância da fala e 

apontação durante a aula refletem no tempo total da aula e devem ser levadas em consideração no 

momento do seu planejamento. 
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 O conhecimento de mundo é entendido como experiência de vida da pessoa, as coisas que ela viveu, leu, 

viu e ouviu em sua vida e é capaz de lembrar (KOCH; ELIAS, 2008). 
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materna
111

 dos alunos. Para o grupo de alunos ouvintes, a língua portuguesa é a língua 

materna deles, mas não é a língua materna dos surdos. 

Sobre o desempenho geral da turma, Flora disse que, às vezes, sentia que alguns 

alunos ouvintes pareciam entediados com as repetições e explicações muito detalhadas de 

temas conhecidos por eles. Ao mesmo tempo, achou que a participação dos alunos surdos 

possibilitou a discussão de assuntos numa perspectiva diferente, inclusive com perguntas 

sobre aspectos linguísticos da língua inglesa nos quais ela mesma nunca havia pensado e que 

nunca tinham sido feitas por outros alunos. 

Flora, com muita delicadeza e profundo senso crítico, refletiu sobre as mudanças 

que ocorreram em sua prática em sala de aula, resultadas da presença dos alunos surdos em 

sua disciplina. O fato de não saber libras não foi impedimento para que desenvolvesse seu 

trabalho. 

A seguir, apresento o quadro do perfil linguístico da professora. 

 

Quadro 4 – Perfil linguístico da professora. 

Nome 
Língua materna – L1- 

Primeira língua 
Sabe libras? 

Língua estrangeira – 

L2 

Flora Português não Inglês 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese. 

 

2.3.2 Os alunos surdos 

 

A turma em que a pesquisa foi realizada era composta de vinte e seis alunos, dos 

quais dez eram surdos e dezesseis ouvintes. Todos os alunos eram maiores de dezoito anos e 

aceitaram participar da pesquisa. Nos dois primeiros meses de registro das aulas, havia dez 

alunos surdos inscritos na disciplina, todos fluentes em libras. No terceiro mês, três alunos 

(um aluno e duas alunas) descontinuaram a participação na disciplina. Em entrevista, as duas 

alunas disseram ter desistido por questões de horário. Como a disciplina foi ofertada no turno 

vespertino, elas começaram a ter problemas em sair mais cedo do trabalho. O aluno disse que 

o seu nome não constava na lista de chamada e, por conta disso, preferiu não continuar. O fato 

de não terem concluído a disciplina não invalidou os dados que já haviam sido coletados 
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 O termo „materno,‟ utilizado por Flora aqui, refere-se à língua adquirida naturalmente pelos alunos surdos. 
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enquanto eles estavam presentes nas aulas e, por essa razão, os considerei também 

participantes da pesquisa.  

Apresento, a seguir e em ordem alfabética, a descrição individual de cada um 

deles, para uma melhor compreensão do contexto linguístico no qual eles se inserem.  

 

 

 Aldo 

 

Aldo tem 24 anos de idade. Nasceu ouvinte, mas, após sofrer uma enfermidade 

por volta dos quatro anos de idade, ficou surdo bilateral profundo. É o único surdo da 

família, com a qual se comunica em português e por meio de mímica. Teve contato com a 

libras aos dezessete anos de idade. Considera que aprendeu português primeiro e depois 

libras. Decidiu cursar a disciplina de Inglês Instrumental porque precisava fazer duas 

disciplinas de Núcleo Livre e um colega surdo o chamou para cursar essa disciplina juntos. 

Considera bom estudar inglês com um colega porque, quando ele não sabe uma palavra, este 

pode ajudá-lo e vice-versa. 

 

 Elza 

 

Elza tem 28 anos de idade e nasceu surda profunda. Em sua família, tem outra 

pessoa surda, mas elas nunca se encontraram. Conversa com seus familiares em português e 

teve contato com a libras aos 12 anos de idade. Considera que aprendeu português primeiro e 

depois libras. Decidiu fazer essa disciplina porque sempre teve vontade de aprender inglês. 

Disse que estuda inglês sozinha, mas prefere estudar com um colega surdo porque podem se 

ajudar, um pode compartilhar o que sabe com o outro. 

 

 Gilda 

 

Gilda tem 21 anos. Nasceu ouvinte, mas quando tinha 1 ano e 3 meses de idade, 

teve uma febre muito alta, ficando surda. É a única pessoa surda da família que sabe libras. 

Ela adquiriu libras quando foi para a escola, aos 6 anos de idade. Considera que aprendeu 

português primeiro e depois libras. Gilda gosta de viajar e acha que saber inglês é 

importante. Acredita que estudar inglês com alunos ouvintes é difícil porque eles não sabem 
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libras e não há comunicação entre eles e os surdos. Gosta de estudar inglês com os colegas 

porque quando não sabe a palavra ou o verbo, ela pergunta para eles e quando ela sabe, 

pode responder e ajudar também. Gilda participou das aulas até a metade do semestre, mas 

precisou parar porque teve problemas em seu local de trabalho porque precisava sair mais 

cedo nos dias de aula. 

 

 Iago 

 

Iago tem 26 anos. Nasceu ouvinte, mas teve meningite aos 10 meses de idade e 

ficou surdo profundo. É o único surdo na família, com a qual toda a comunicação acontece 

em português. Teve contato com pessoas surdas e adquiriu libras aos 15 anos e idade. 

Considera que aprendeu português primeiro e depois libras. Disse que gosta de aprender 

inglês, acha interessante aprender outra língua e sabe que precisa de inglês para continuar seus 

estudos. Gosta de estudar com colegas surdos porque pode conversar, mas, se tem dúvidas, 

prefere perguntar diretamente à professora porque ela sabe mais e tem mais experiência. Não 

gosta de perguntar ao intérprete porque, às vezes, ele também não sabe a resposta. 

 

 Ivo 

 

Ivo tem 20 anos e nasceu surdo. O pai também é surdo e adquiriu libras com ele. 

Disse que aprendeu libras primeiro e depois português. Como precisava fazer duas disciplinas 

de Núcleo Livre e tinha vontade de aprender inglês para fazer tradução, viu nessa disciplina a 

oportunidade de atender às duas coisas. Para Ivo, estudar inglês com colegas ouvintes que não 

sabem libras é ruim, uma vez que não há contato com eles. Ele acha que estudar inglês com 

um colega que sabe libras, surdo ou ouvinte, é melhor porque é possível trocar e desenvolver 

o que aprende. Além disso, um dá apoio ao outro. 

 

 João 

 

João tem 23 anos de idade e nasceu surdo. Duas outras pessoas na família são 

surdas e, como ele é o mais jovem, adquiriu libras com elas. Aprendeu português depois. 

Uma colega o chamou para fazer a disciplina de Inglês Instrumental com ela, e ele aceitou 

porque gosta de aprender inglês. Gosta de videogames e tem vontade de entender tudo o que 
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está escrito neles. Acha normal estudar com alunos ouvintes, mas o fato de eles não saberem 

libras impede a comunicação. Eles não podem ter contato e nem trocar o que aprendem. 

Com os colegas surdos, é diferente porque eles têm contato e muita troca. O que ele não 

sabe, pergunta para o colega e recebe ajuda, além de ele também poder ajudar o colega. 

João participou ativamente das aulas de inglês até a metade do semestre, mas não concluiu a 

disciplina porque descobriu que a sua matrícula na disciplina não estava regularizada.  
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 Júlia 

 

Júlia tem 27 anos de idade e nasceu surda. Ela é a única surda da família, na 

qual ninguém sabe libras. Aos 5 anos de idade, foi para a escola, onde teve contato com 

outros surdos e com a libras. Considera que aprendeu português primeiro e depois libras. 

Decidiu fazer a disciplina por curiosidade, porque quando estudou inglês no Ensino Médio, 

só aprendeu algumas palavras isoladas e agora quer aprender mais para continuar estudando 

depois de terminar a graduação. Considera difícil estudar inglês com colegas ouvintes 

porque falta contato entre eles. Ela pondera que, às vezes, sente vontade de conversar com 

os colegas ouvintes, mas acha que eles não estão interessados. Ela disse que gosta de 

estudar com algum colega porque, se não sabe alguma palavra ou se não consegue entender 

o significado, ele pode ajudá-la, e quando os dois não sabem, eles pesquisam juntos, tentam 

achar uma palavra parecida, pesquisam na internet ou perguntam à professora ou ao 

intérprete. 

 

 Lia 

 

Lia tem 20 anos de idade. Nasceu ouvinte, mas teve meningite antes de completar 

um ano de idade e ficou surda profunda. É a única surda da família, com a qual toda a 

comunicação acontece em português. Aprendeu libras com 14 anos de idade. Considera que 

aprendeu primeiro português e depois libras. Quis fazer inglês porque acha importante 

aprender essa língua para poder traduzir textos e fazer especialização, mestrado e doutorado. 

Acha muito bom estudar inglês com outro colega surdo porque um pode fazer perguntas para 

o outro e, quando um erra, o outro corrige. Disse que, com o colega ouvinte que não sabe 

libras, não tem como estudar e trocar nenhuma informação. 

 

 Raul 

 

Raul tem 22 anos de idade e nasceu surdo. Na sua família, há mais duas pessoas 

surdas, mas ele nasceu primeiro. Ele relatou que teve contato com a libras quando foi para a 

escola e, em casa, a família usa o português para conversar com ele. Usa libras somente com 

seus familiares surdos. Considera que aprendeu português primeiro e depois libras. Quis 

estudar inglês porque precisa de disciplinas de Núcleo Livre e também porque quer fazer 

mestrado e sabe que, para tanto, precisa ler textos em inglês. Raul observou que os alunos 



105 

ouvintes conversam entre si e não têm contato com os surdos. Mesmo que eles saibam 

inglês, isso não resolve nada, uma vez que eles não sabem libras e, por isso, não há 

comunicação. Com os colegas surdos, ao contrário, eles tiram dúvidas sobre as palavras e, 

quando um não entende, pergunta para o outro e recebe uma explicação. Assim, eles vão 

trocando informações e conseguem aprender. 

 

 Telma 

 

Telma tem 20 anos de idade e nasceu surda. Não tem outra pessoa surda em sua 

família e seus familiares sabem poucos sinais. Ela adquiriu libras na escola, quando teve 

contato com outros surdos. Considera que aprendeu português primeiro e depois libras. 

Resolveu fazer a disciplina de Inglês Instrumental porque precisa fazer duas disciplinas de 

Núcleo Livre e uma colega a chamou para estudarem juntas. Considera que estudar inglês 

com alunos ouvintes não ajuda os alunos surdos porque não há comunicação entre eles. O 

aluno surdo se comunica bastante com os colegas surdos, mas, às vezes, eles também não 

sabem e aí precisa perguntar à professora e ao intérprete. Telma participou das aulas até a 

metade do semestre, quando teve problemas em seu trabalho porque saía duas horas antes 

do término do expediente nos dias das aulas. 

 

O quadro a seguir apresenta um resumo do perfil linguístico dos alunos surdos. 

 

Quadro 5 – Perfil linguístico dos alunos surdos. 

Nome Idade 
Origem 

da surdez 

Pessoa 

surda 

na 

família 

Língua na 

ordem de 

contato*
112

  

Idade que 

ocorreu o 

contato com 

a libras 

Tipo de 

sinalizante 

Língua 

Estrangeira 

Aldo 24 
adquirida aos 

4 anos 
não 

Libras L2 

Português 

L1 

Inglês L3 

17 anos Tardio Inglês L3 

Elza 28 congênita uma 

Libras L2 

Português 

L1 

Inglês L3 

12 anos Tardio Inglês L3 
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 *De acordo com minha proposta apresentada no Capítulo 1. 
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Gilda 21 

adquirida com 

1 ano e 3 

meses 

não 

Libras L2  

Português 

L1 

Inglês L3 

+ ou - 6 

anos 
Primário Inglês L3 

Iago 26 
adquirida com 

10 meses 
não 

Libras L2 

Português 

L1 

Inglês L3 

15 anos Tardio Inglês L3 

Ivo 20 congênita uma 

Libras L1 

Português 

L2 

Inglês L3 

+ ou - 1 

ano 
Nativo Inglês L3 

João 23 congênita duas 

Libras L1 

Português 

L2 

Inglês L3 

+ ou - 1 

ano 
Nativo Inglês L3 

Júlia 27 congênita não 

Libras L2 

Português 

L1 

Inglês L3 

+ ou - 5 

anos 
Primário Inglês L3 

Lia 20 
adquirida 

antes de 1 ano 
não 

Libras L2 

Português 

L1 

Inglês L3 

14anos Tardio Inglês L3 

Raul 22 congênita duas 

Libras L2 

Português 

L1 

Inglês L3 

+ ou - 5 

anos 
Primário Inglês L3 

Telma 20 congênita não 

Libras L2 

Português 

L2 

Inglês L3 

+ ou - 6 

anos 
Primário Inglês L3 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese. 

 

Dos dez participantes surdos, seis apresentam surdez congênita e, por isso, são 

considerados surdos pré-linguísticos. Os outros quatro participantes apresentam surdez pós-

natal. No entanto, como ficaram surdos ainda sem que tivessem conseguido adquirir a língua 

oral em “quantidade” suficiente para desenvolver seu pensamento nessa língua, também eles 
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podem ser considerados surdos pré-linguísticos. A maioria nasceu em família ouvinte, 

somente um tem pai surdo e todos, sem exceção, são filhos de mães ouvintes, o que influencia 

diretamente no tipo e na qualidade do input linguístico que receberam no ambiente familiar. 

Dos participantes que têm familiares surdos, Ivo e João são os que tiveram contato com libras 

desde o nascimento, configurando, assim, a libras como L1 na ordem de contato, primeira 

língua e língua materna deles, diferentemente de Elza, que, apesar de ter outra pessoa surda na 

família, não teve contato com essa pessoa e nem com a libras. Raul, por sua vez, embora 

tenha familiares surdos, foi o primeiro nascido surdo da família. Júlia é a única que nasceu 

surda em família ouvinte que declarou ter tido contato com a libras primeiro, mesmo em idade 

tardia, por volta dos cinco anos de idade. 

Todos os participantes surdos consideram libras sua língua materna e, ao serem 

perguntados sobre qual a sua primeira língua, também responderam que é libras, afirmando 

que o português é sua segunda língua. Perguntados sobre qual língua tiveram contato 

primeiro, somente João, que tem irmão mais velho surdo, Ivo, cujo pai é surdo, e Júlia 

responderam libras. Todos os outros, afirmaram, convictos, que a primeira língua com que 

tiveram contato e aprenderam foi a língua portuguesa, o que, a meu ver, não pode ser 

desconsiderado, visto que, como eles mesmos relataram, somente tiveram contato com outros 

surdos e com a libras tardiamente e após já terem tido contato com a língua portuguesa e 

terem ingressado na escola. 

 

2.3.3 A pesquisadora 

 

A reflexibilidade
113

 é outra característica da pesquisa qualitativa que tem-se 

mostrado mais aparente no momento atual. De acordo com Esteban (2008), essa característica 

chama a atenção para a forma como diferentes elementos (linguísticos, sociais, culturais, 

políticos e teóricos) influenciam conjuntamente o processo de desenvolvimento do 

conhecimento, a linguagem, a narrativa e a produção dos textos. Da mesma forma, torna claro 

que as premissas pessoais e teóricas do pesquisador modulam suas ações, sua relação com os 

participantes e também com a comunidade onde o estudo é realizado. 

Assim, a realização de um estudo dessa natureza, mesmo com todo rigor 

científico, acaba por revelar nuanças e olhares do pesquisador, os quais, neste estudo, são de 

minha inteira responsabilidade. Mesmo optando pela observação não participativa, estou 
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 O conceito de reflexibilidade está relacionado à capacidade que o sujeito tem de olhar para si mesmo e de 

perceber-se para além de suas experiências (DOMINGUES, 2002). 
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consciente da minha posição ativa como pesquisadora, da minha relação com os participantes, 

com a comunidade surda e com o contexto onde realizo esta pesquisa, que me influenciaram 

na seleção dos recortes que julguei significativos para análise e discussão dos resultados.  

Com a parte de descrição do contexto e dos participantes concluída, apresento, a 

seguir, os instrumentos e procedimentos utilizados para a obtenção dos dados. 

 

2.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Nesta seção, apresento os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos 

utilizados para a realização da pesquisa. 

 

2.4.1 Conceito de dados 

 

Os dados podem ser entendidos como “fragmentos e peças de informação 

encontradas no ambiente” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 149). Mesmo sendo uma 

definição simples, é Merrian (1998) que esclarece esse conceito, afirmando que a maneira 

sistemática de coletar informações é que proporciona evidências sobre as quais podem ser 

feitas interpretações com o objetivo de desenvolver o conhecimento e o entendimento a 

respeito de um determinado assunto, questão ou problema. 

Eles destacam três pontos importantes sobre os dados, a saber: são construídos 

durante o processo de pesquisa; são coletados seletivamente segundo os interesses dos 

pesquisadores; e não são neutros, pois são construídos pelo próprio processo de coleta e 

moldados inclusive pelo que não é coletado. Além dessas considerações, esses autores 

também classificam os dados em três tipos: dados verbais, dados escritos e dados observados. 

O primeiro tipo, definido como dados verbais, é qualquer extensão da linguagem 

oral, recolhidos com o claro propósito de servir como informação à pesquisa e registrados a 

fim de serem revistos sempre que necessário ou desejado. A entrevista, trechos de conversas 

em sala de aula e partes de conversas ocorridas naturalmente, entre outros, são exemplos de 

dados verbais. 

O segundo tipo, os dados escritos, inclui textos preexistentes, tais como 

documentos, relatórios, trabalhos dos alunos, livros didáticos, cartas e também textos gerados 

a pedido do pesquisador e registrados na forma impressa. As respostas a questionários, 

diários, exercícios são alguns exemplos desses textos. 
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O terceiro tipo de dados são os observados. São informações coletadas por meio 

da observação sistemática. Na pesquisa em educação, “os dados de observação mais comuns 

são os registros de aulas em classe ou da vida em sala de aula” (LANKSHEAR; KNOBEL, 

2008, p.152). Os próprios autores chamam a atenção para o fato de que essas distinções são 

meramente ilustrativas e objetivam organizar a coleta de dados.  

No entanto, mesmo fazendo uma ressalva em relação a dados apresentados 

visualmente, nos quais se inserem, por exemplo, apresentações de slides, gravuras ou projetos 

auxiliados por programas de computação, eles não mencionam esse tipo de dados como dados 

visuais. Somado a isso, não há nenhum comentário ou qualquer referência aos enunciados 

produzidos em língua de sinais. Com base nos dados coletados, considero que a diferença de 

modalidade entre as línguas orais e as de sinais gera dados distintos que não se inserem nos 

tipos de dados discutidos. Destarte, proponho a inclusão de dois tipos de dados, os „dados 

visuais‟, citados anteriormente mas não considerados como tal, e os „dados sinalizados‟, usados 

para classificar os gestos, a mímica e os enunciados produzidos em língua de sinais. Assim 

como temos dados verbais, que estão relacionados à língua oral, por analogia simples, podemos 

ter dados sinalizados que se relacionam à língua de sinais. A possibilidade de ter esses dois 

outros tipos de dados viabiliza a categorização dos dados que compõem este estudo, que não se 

inserem, por sua natureza, nos três primeiros tipos propostos e aqui apresentados de forma 

sucinta
114

. 

A seguir, apresento os tipos de dados que compõem esta pesquisa segundo a 

classificação apresentada. 

 

Quadro 6 – Tipos de dados. 

Dados verbais  

DVb 

Dados escritos  

DE 

Dados 

observados  

DO 

Dados 

visuais  

DVs 

Dados 

sinalizados  

DS 
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 Para saber mais detalhadamente sobre dados de pesquisa, veja Lankshear e Knobel (2008). 
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Gravação das 

aulas em 

português 

 

 

Entrevista com 

a professora 

 

 

Entrevista com 

alunos ouvintes 

Diário da 

professora 

 
Anotações no 

quadro 

 
Tela de 

PowerPoint 

 
Nota de 

explicação 

 
Questionário 

Notas de campo 

 

Gravuras 

 

 

Desenhos 

 

 

Imagens 

 

Gravação da 

interação em 

libras pelos 

alunos surdos e 

intérpretes 

 
Entrevista com 

alunos surdos 

 
Gestos 

 
Mímica 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese. 
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2.4.2 Instrumentos de coleta dos dados e transcrição 

 

Lankshear e Knobel (2008, p. 168) definem os instrumentos de coleta de dados ou 

ferramentas de coleta de dados como “dispositivos relativamente concretos usados no 

processo de coleta de informações”. A transcrição, por sua vez, é um procedimento que 

possibilita a representação na forma escrita dos dados gravados em áudio ou em vídeo e busca 

reproduzir a conversa entre os participantes de um evento, organizando as falas e os 

fenômenos conversacionais de modo a permitir uma melhor análise dos dados. 

Para a realização desta pesquisa qualitativa, os instrumentos utilizados para a 

obtenção dos dados
115

 foram gravação em vídeo e observação das aulas, entrevista, notas de 

campo, diário retrospectivo e diário e notas explicativas feitas pela professora para atender 

aos alunos. Essa variedade de instrumentos visa à triangulação dos dados e à validação dos 

resultados (ERICKSON, 1986; WATSON-GEGEO, 1988). Os trechos transcritos das 

entrevistas e da interação em sala de aula selecionados para comporem este estudo serão 

mostrados em forma de excertos enumerados, nos quais constará o tipo de dado, o 

instrumento de coleta, e o nome fictício do(s) participante(s). Todas as transcrições foram 

realizadas por mim com o intuito de me aproximar ainda mais dos dados. 

A seguir, faço uma descrição dos instrumentos de coleta dos dados e apresento os 

seus objetivos e respectivos processos de transcrição. 

 

2.4.2.1 Transcrição das entrevistas com a professora 

 

Rosa e Arnoldi (2006, p. 14) definem a entrevista como uma 

 

[f]erramenta imprescindível para se trabalhar buscando-se contextualizar o 

comportamento dos sujeitos, fazendo a sua vinculação com os sentimentos, crenças, 

valores e permitindo, sobretudo, que se obtenham dados sobre o passado recente ou 

longínquo, de maneira explícita, porém tranquila, e em comunhão com o seu 

entrevistador que deverá, inicialmente, transmitir atitudes que se transformem em 

transferências e troca mútua de confiabilidade. 

 

                                                 
115

 Reconheço a importância do questionário como instrumento de coleta de dados, mas levei em consideração 

que sua eficácia está sujeita à compreensão de suas perguntas e que “as perguntas podem estruturar muito as 

respostas ou podem levar quem vai respondê-las a responder de uma forma particular que afete a precisão do 

levantamento” (MOREIRA, 2008, p. 55). Optei por não aplicar questionário aos alunos surdos porque, em 

geral, as pessoas surdas enfrentam dificuldades em relação à leitura e à escrita da língua portuguesa e, em 

particular, porque as palavras que comporiam as perguntas poderiam induzir os alunos às respostas. Por 

extensão, também não apliquei questionário aos dois alunos ouvintes. 



112 

O objetivo principal da entrevista é obter informações do entrevistado sobre um 

determinado assunto ou problema (LAKATOS; MARCONI, 2001). Como técnica de coleta 

de dados, a entrevista é a mais indicada quando o teor das informações que se pretende obter 

está relacionado a crenças, valores e sentimentos dos entrevistados ou quando se quer saber o 

ponto de vista delas sobre o próprio comportamento e sobre a atitude de outras pessoas. 

De acordo com a estruturação das perguntas e o roteiro, a entrevista pode ser 

classificada como „aberta‟, „semiaberta‟ e „estruturada‟ (SELINGER; SHOHAMY, 1989) ou 

„livre‟, „semiestruturada‟ e estruturada‟ (ROSA; ARNOLDI, 2006). Em um extremo, na 

entrevista aberta ou livre, o entrevistador tem liberdade de expressão e não segue um roteiro 

planejado do que será perguntado, embora haja um tópico que dá início à entrevista. Num 

continuum, temos a entrevista semiestruturada ou semiaberta, em que questões específicas 

previamente elaboradas são abordadas de forma menos rígida, permitindo elaborações de 

outras perguntas por parte do entrevistador. E, no outro extremo, temos a entrevista 

estruturada, que segue um roteiro com perguntas elaboradas e feitas ao entrevistado segundo 

uma ordem estabelecida. Seguindo essa mesma ordem, no entanto, há autores que consideram 

somente dois tipos de entrevista: a „estruturada e formal‟ e a „informal‟ (JOHNSON, 1992) ou 

„estruturada‟ e „não estruturada‟ (BOGDAN; BIKLEN, 1994; LAKATOS; MARCONI, 

2001). 

Optei pela entrevista semiestruturada
116

 devido à natureza pessoal das questões 

que seriam abordadas. As perguntas estavam relacionadas ao passado dos entrevistados, como 

eles haviam experienciado a aprendizagem das línguas envolvidas neste estudo e a opinião 

deles sobre a ordem em que elas foram aprendidas. O fato de pesquisar sobre o sentimento 

deles em relação à aprendizagem colaborativa e a avaliação sobre o contexto inclusivo em que 

estão inseridos também foram determinantes para a escolha da entrevista semiestruturada, 

pois, da mesma forma que precisava direcionar o tema das perguntas, era importante que os 

participantes se sentissem confiantes e livres para falar sobre si mesmos. 

É pertinente a observação feita por Lankshear e Knobel (2008) sobre entrevistas 

não estruturadas e semiestruturadas. Eles percebem esses tipos de entrevista como um 

processo de coconstrução de dados no qual o entrevistador e o entrevistado participam 

ativamente, visto que não há como o pesquisador saber antecipadamente qual será a resposta 

dada pelo participante. De fato, surpreendi-me várias vezes com o relato dos entrevistados e 

com suas histórias e poder fazer-lhes perguntas complementares nos momentos de dúvidas 
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 A entrevista semiestruturada, mesmo seguindo um roteiro prévio, permite ao pesquisador levantar novas 

questões a partir das respostas do entrevistado (TRIVIÑOS, 1987). 
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favoreceu meu entendimento. Nesse sentido, Nunan (1997) afirma que o entrevistador tem 

uma ideia geral sobre o que deseja compreender, mas não tem o controle do desenrolar 

desse tipo de entrevista. 

Para a realização das entrevistas, elaborei um roteiro com as perguntas para servir 

de fio condutor durante as conversas com os participantes de forma que fosse possível fazer 

comparações entre suas respostas, mas a ordem das perguntas não foi sistemática. Assim, 

algumas perguntas foram agrupadas para manter o fluxo da narrativa e as informações e 

explicações que eles davam, por meio de comentários, muitas vezes respondiam a questões 

que seriam perguntadas a seguir e, por isso, foi desnecessário fazer algumas perguntas. Isso 

fez com que a entrevista se aproximasse mais de uma conversa informal (LAKATOS; 

MARCONI, 2001), o que ajudou os entrevistados a ficar mais à vontade e falar mais 

livremente, lembrando que o pesquisado somente informa aquilo que deseja. 

Outras vantagens da entrevista listadas por Goldenberg (1997) e Lakatos e 

Marconi (2001) referem-se à possibilidade de poder coletar informações de pessoas que não 

sabem ler e escrever, ter maior flexibilidade para garantir a resposta desejada, poder 

esclarecer a pergunta ou especificar algum significado. Como desvantagens, esses autores 

apresentam a dificuldade em estabelecer uma relação amistosa sem perder a objetividade, a 

exigência de mais tempo e uma maior disponibilidade do entrevistador e do entrevistado, a 

possibilidade da influência do entrevistador sobre o entrevistado, entre outras.
117

 

Ao longo do semestre, realizei três entrevistas do tipo semiestruturada com a 

professora. A primeira entrevista aconteceu logo no início do processo de coleta dos dados 

com o objetivo de conhecer a professora e suas impressões da turma e como ela se sentia 

diante do trabalho que devia desenvolver. Oito semanas depois realizei a segunda entrevista 

para identificar as dificuldades que ela sentia e as estratégias que ela encontrou para 

minimizá-las. Nessa entrevista, pude questionar de forma mais direta sobre sua percepção 

em relação ao trabalho e aos alunos surdos. A terceira e última entrevista aconteceu uma 

semana depois do término das aulas e teve como objetivo fazer com que a professora fizesse 

considerações de todo o trabalho que realizou nessa turma e, mais especificamente, sobre a 

aprendizagem dos alunos surdos. Nessa entrevista, foi realizada uma pequena sessão de 

visionamento
118

. As entrevistas foram gravadas em áudio utilizando um aplicativo de 
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 Essas duas obras trazem uma lista detalhada das vantagens e desvantagens da entrevista. É uma leitura 

obrigatória para quem quer fazer uso desse instrumento de coleta de dados. 
118

 As sessões de visionamento são momentos em que gravações em vídeo da atuação dos participantes são 

mostradas a eles para que possam ajudá-los na reflexão sobre suas ações, conforme nos esclarece Vieira-

Abrahão (2006). 
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gravação de voz do Ipad. O roteiro norteador das entrevistas realizadas com a professora 

encontra-se no Apêndice B. 

A transcrição de dados das línguas orais é feita usando o sistema alfabético e 

símbolos convencionais, mas Binet (2012), mesmo reconhecendo o trabalho rigoroso e 

consistente realizado pelos analistas de conversação, ressalta a existência de fenômenos de 

natureza prosódica e entoacional que ainda necessitam de convenções adequadas de 

transcrição. As transcrições das entrevistas obedecem às convenções elaboradas por 

Marcuschi (1986). No quadro a seguir, apresento os símbolos utilizados para a transcrição das 

entrevistas. Consta no Apêndice C a transcrição da entrevista 2 com a professora. 

 

Quadro 7 – Símbolos da transcrição das entrevistas da professora. 

... Pausa, silêncio 

ahã Concordância marcada pela fala ou movimento afirmativo com a cabeça 

„não‟  discordância marcada pela fala ou movimento negativo com a cabeça 

(???) Ruído sonoro ou ruído visual ininteligível 

((  )) Comentários da pesquisadora 

Fonte: Marcuschi (1986). 

 

2.4.2.2 Transcrição das entrevistas com os alunos surdos 

 

 O objetivo desta entrevista foi conhecer e saber como os alunos surdos percebiam 

a realidade linguística deles, identificar a motivação deles para fazer a disciplina de inglês e 

qual a concepção deles sobre a aprendizagem colaborativa. As entrevistas foram realizadas 

em língua de sinais e, por isso, registradas em vídeo. O roteiro norteador da entrevista 

realizada com os alunos surdos encontra-se no Apêndice D. 

Um cuidado que tomei a fim de garantir a validação dos resultados da entrevista 

com os alunos surdos foi evitar o uso dos sinais TROCAR, JUNTO, COM, BOM, MELHOR 

e AJUDAR, com o objetivo de eliminar qualquer tipo de indução na resposta deles. As 

entrevistas foram realizadas fora do horário das aulas e em salas de aulas vazias, visto que a 

realização delas em espaço aberto e de livre circulação resultaria na falta de privacidade, 

essencial nesse procedimento, já que a língua de sinais pode ser vista e entendida numa 

distância relativamente grande. 
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Antes do início da entrevista
119

, eu expliquei para cada participante o tema da 

pesquisa e o teor das perguntas a serem feitas e lhes recordei do o sigilo das informações, 

conforme orientam Bogdan e Biklen (1994). Também reiterei que eles podiam interromper a 

entrevista e desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, como explicitado no TCLE 

que foi assinado por todos. Percebi que conhecer o teor das perguntas os deixava mais 

tranquilos e à vontade no momento de iniciar a gravação
120

 da entrevista. Cada entrevista 

durou, em média, cinco minutos, respeitando as características da narrativa de cada um, 

inclusive seus silêncios e reflexões momentâneas. 

Para Merrian (2002), na pesquisa qualitativa, a análise dos dados ocorre 

simultaneamente à coleta dos dados. Assim, à medida que os dados são coletados, eles já 

começam a ser analisados e, com isso, é possível fazer ajustes, inclusive redirecionando a 

própria coleta dos dados. Foi o que aconteceu em relação aos três alunos surdos que 

desistiram da disciplina. Planejei e realizei uma entrevista com cada aluno participante do 

estudo. No entanto, com a desistência de três alunos surdos, foi preciso entrevistá-los 

novamente para saber o motivo de terem desistido da disciplina. Essa entrevista não estava 

prevista, mas, ao rever os dados, percebi que a participação deles tinha sido consistente e não 

queria simplesmente retirá-los do estudo. Assim, saber o motivo da desistência deles era 

importante. 

Em relação às línguas de sinais, uma das formas de transcrição de dados é o 

sistema de glosas,
121

 mas os pesquisadores ressaltam que, como uma ferramenta de análise 

linguística, o sistema de glosas simples é bastante limitado. Optei por seguir a norma padrão 

em português na transcrição dos dados sinalizados porque o uso do sistema de glosas pode 

trazer implicações pejorativas na imagem das línguas de sinais e também dos surdos porque 

omite elementos gramaticais próprios da língua portuguesa (GESSER, 2006). Nesta 

pesquisa, o sistema de glosas faria a equivalência sinal-palavra seguindo a estrutura 

gramatical da libras, produzindo uma linguagem não padrão. Na percepção de Bagno 

(1999), a transcrição de uma variedade não padrão da língua pode carregar uma imagem 

estigmatizada para os participantes observados, nesse caso, os surdos. Consta no Apêndice 

E a transcrição da entrevista com o aluno Aldo. 
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 Rosa e Arnoldi (2006) apresentam uma lista de recomendações a serem observadas pelo entrevistador na 

realização da entrevista. 
120

 O procedimento da gravação está explicitado no item 2.4.1.2.1. 
121

 No sistema de glosas, os sinais manuais são representados por palavras com sentido equivalente grafadas em 

maiúsculo, sinais não manuais são representados por códigos sobrescritos, e usos do espaço de sinalização 

podem ser indicados por letras ou por números subscritos (FELIPE; MONTEIRO, 2008; McCLEARY; 

VIOTTI; LEITE, 2010). 
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2.4.2.3 Notas de campo: observação das aulas 

 

A observação é uma técnica de coleta de dados desenvolvida pela Antropologia e 

ajuda o pesquisador a saber como as pessoas se organizam e interagem socialmente nos 

contextos em que se inserem (MELLO; REES, 2011). 

Para ser usada como técnica de coleta de dados da investigação social, a 

observação deve ter um objetivo de investigação, ser planejada sistematicamente, ser 

registrada metodicamente e estar relacionada a proposições gerais e, por fim, estar sujeita a 

comprovações de confiabilidade e de validade (SERRANO, 1994).
122

 O registro da 

observação das aulas para a realização desta pesquisa foi feito por meio de notas de campo. 

Para Seliger e Shohamy (1989), a principal vantagem da observação é examinar o 

fenômeno ou o comportamento no momento em que ele ocorre. Porém, isso faz com que os 

participantes tenham conhecimento de que estão sendo observados, o que, nas palavras de 

Serrano (1994, p. 25), “pode influenciar negativamente a validade dos resultados”. 

Com o foco na identificação de estratégias mediadoras entre os participantes, na 

perspectiva da colaboração, optei, como afirmado anteriormente, pela observação não 

participativa, que me permitiu presenciar as várias interações que ocorreram entre 

participantes, já que eu não estava pessoalmente envolvida no desenvolvimento de nenhuma 

atividade com eles. Durante a observação das aulas, minha preocupação era registrar mais 

minhas impressões de como os participantes interagiam e como demostravam estar sentindo 

do que propriamente as ações dos participantes, uma vez que as aulas estavam sendo gravadas 

e eu poderia retornar a elas quantas vezes fossem necessárias. No entanto, eu quis que as 

impressões tidas no momento das aulas fossem registradas rapidamente, já que, depois de 

certo tempo, elas podem sofrer modificações e diminuições, mesmo que esse tempo seja 

apenas de algumas horas. Por esse motivo, as notas de campo foram reescritas no mesmo dia 

da observação das aulas. 

Bogdan e Biklen (1994) definem notas de campo como o relato escrito daquilo que 

o investigador ouve, vê, experiencia e pensa durante o período de coleta dos dados. Segundo 

esses autores, as notas de campo são de dois tipos de materiais: um descritivo, onde são 

anotadas informações referentes a local, pessoas e ações, assim como a observação das 

conversas, e o outro reflexivo, que se atém a ideias e apreensões do pesquisador, bem como ao 

seu ponto de vista. 
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 Essa autora apresenta detalhadamente um guia prático das fases que compreendem a observação. 
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As notas de campo continham a data da aula, o número de alunos surdos e 

ouvintes participantes, o nome dos intérpretes, o tema da aula e qual tipo de atividade foi 

desenvolvida. Além das informações descritivas, anotava também minhas dúvidas e 

orientações a respeito do que fazer em relação à pesquisa. Muitas vezes, durante as aulas, eu 

tinha ideias sobre o que buscar nos dados e era fundamental anotá-las no momento em que 

ocorriam.  

Há várias formas de se registrarem as notas com o objetivo de ajudar o 

pesquisador a recuperar as informações. O uso de parágrafos específicos para cada tópico é 

um deles. Além dele, optei também pelo uso de cores para diferenciar o tipo de informação 

anotada. Seguindo orientações de Spradley (1980), fazia as anotações em versão condensada, 

escrevendo várias palavras soltas e pontuais. Ao passar para o computador, escrevia na versão 

expandida detalhando as notas e digitando com cores diferentes. As descrições eram digitadas 

em preto, as minhas dúvidas e suposições em vermelho, minhas interpretações, em azul, e as 

orientações que eu devia seguir, na cor verde. 

Uma vantagem de fazer notas de campo é a oportunidade que o pesquisador tem de 

reviver a experiência do que presenciou, o que o ajuda a interiorizar ainda mais o processo de 

observação. Por outro lado, o tempo consumido com a descrição detalhada das notas de 

campo pode ser visto como uma desvantagem. Seguindo as orientações de Fetterman (1998) e 

de Bogdan e Biklen (1994), refazia as anotações no mesmo dia que observava as aulas para 

não comprometer a fidedignidade das notas, já que, quanto mais tempo eu demorasse para 

registrar as observações e digitá-las no computador, mais o meu trabalho dependeria da minha 

memória. Uma amostra de uma nota de campo encontra-se no Apêndice F. 

 

2.4.2.4 A gravação das aulas e das entrevistas com os alunos surdos 

 

Tentando seguir ao máximo a orientação de Paiva (2005) que nos alerta sobre a 

necessidade de o pesquisador se adequar aos espaços que lhe são abertos sem interferir no dia 

a dia da sala de aula ou do ambiente de trabalho que investiga, estabeleci como rotina a 

montagem da câmera sempre antes da chegada da maioria dos alunos e sempre ocupando o 

mesmo espaço e local na sala de aula. Ainda tentando minimizar o provável desconforto 

causado pela presença da pesquisadora e da câmera filmadora no contexto da sala de aula, o 

qual, segundo Johnson (1992), diminui com o passar do tempo, e para respeitar a privacidade 
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dos alunos, não realizei gravações nos dias de avaliação
123

 escrita, o que não prejudicou o 

desenvolvimento da pesquisa porque os alunos realizaram as provas individualmente. 

A gravação das aulas e entrevistas em vídeo, além de permitir o acesso aos dados 

sempre que desejado, assegura a confiabilidade no detalhamento das descrições das aulas 

observadas e entrevistas sem que o pesquisador precise se apoiar somente em sua memória. 

Outra vantagem da gravação é que outros pesquisadores e os próprios participantes podem ter 

acesso ao material coletado (BELEI et al., 2008; KENSKI, 2008). Como os alunos surdos 

conversavam entre si e, muitas vezes, ao mesmo tempo, as gravações em vídeo permitiram 

voltar ao mesmo momento da aula e observar as interações entre os alunos separadamente. 

O uso do vídeo como instrumento de coleta de informações permite certo grau de 

exatidão no processo, o que o ajuda na comprovação frente aos tradicionais questionamentos 

da subjetividade da pesquisa qualitativa (KENSKI, 2008). A gravação em vídeo é muito útil 

nas pesquisas que envolvem línguas de sinais devido à natureza visual dessas línguas. É 

possível acompanhar uma conversa informal ou palestra e fazer anotações simultaneamente. 

O mesmo não acontece quando a conversa ou a palestra é em língua de sinais, pois o ato de 

escrever e o ato de acompanhar a conversa sinalizada exigem, ambos, a atenção visual. Nesse 

sentido, a gravação em vídeo permite que o pesquisador faça anotações referentes a 

percepções e questionamentos durante as aulas sem se preocupar em acompanhar a 

sinalização literal dos alunos. 

 

2.4.2.4.1 O instrumento para gravação 

 

Para a gravação das aulas, uma câmera filmadora modelo DCR-SX22 da marca 

Sony foi posicionada em um tripé no canto direito da sala para captar as imagens dos alunos 

surdos, sentados à esquerda (ver Figura 1, item 2.2.1), e a voz da professora, já que ela 

comumente ficava em frente ao quadro ou andando pela sala. 

Uma limitação desse tipo de instrumento é que os dados registrados em vídeo não 

representam os dados em sua totalidade, mas somente aqueles selecionados pelos limites da 

lente da câmera, de acordo com Lankshear e Knobel (2008). Tal limitação pode ser 

amenizada aumentando-se o número de câmeras e variando seu posicionamento. 

Para a gravação das entrevistas, fiquei em frente ao surdo e fiz, eu mesma, a 

gravação, utilizando a mesma câmera filmadora. Para minimizar os possíveis problemas 
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inerentes ao uso desse tipo de tecnologia, é prudente dispor de mais de uma fonte de energia 

e vários locais de armazenamento dos dados. 

 

2.4.2.4.2 A transcrição das aulas 

 

Para a transcrição das aulas observadas, utilizei outros símbolos, dada a 

característica singular que elas apresentam em função dos participantes envolvidos e o 

momento de ocorrência das interações, que, por vezes, foram simultâneas. 

A seguir, apresento o quadro com os símbolos e seus respectivos usos. 

 

Quadro 8 – Símbolos da transcrição dos excertos das aulas. 

// Fala do aluno surdo. 

//// Fala do aluno ouvinte. 

[  ] 
Participação do intérprete em libras. Se em português, inicia-se com a palavra voz 

seguida pelo nome do aluno que ele interpreta. 

{  } Descrição da pesquisadora. 

-- Fala da professora. 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese. 

 

Para facilitar a identificação dos excertos, utilizei duas colunas para a transcrição: 

na coluna da esquerda, transcrevi a aula na sequência em que ocorreu; na coluna da direita, 

descrevi os momentos de interação entre os participantes. Usei números para indicar a posição 

dos excertos das interações na sequência da aula. Números iguais indicam que as interações 

ocorreram no mesmo momento. Para diferenciá-las, usei letras. Assim, o excerto 3A e 3B, por 

exemplo, ocorreram simultaneamente no intervalo 3 da referida aula (ver Apêndice G). 

Todas essas transcrições também foram realizadas pela pesquisadora com o 

intuito de me aproximar ainda mais dos dados. A checagem da transcrição dos dados 

sinalizados foi realizada por um intérprete que não participou da pesquisa.  

 

2.4.2.5 Diário da professora da turma 
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O diário é um tipo de texto escrito produzido pelo próprio participante da pesquisa 

em que ele registra o seu ponto de vista a respeito das experiências sociais que teve e quais os 

seus significados (BOGDAN; BIKLEN, 1994). No início do período da coleta dos dados, 

entreguei um caderno para a professora e pedi a ela que registrasse nele suas impressões e 

seus sentimentos em relação ao trabalho desenvolvido por ela na disciplina com o grupo de 

alunos surdos e ouvintes ao longo do semestre. No final do semestre, ela me devolveu o 

caderno contendo as anotações. 

É um instrumento valioso de coleta de dados, pois, por meio dele, é possível 

apreender o ponto de vista, os sentimentos e as crenças do participante a partir de suas próprias 

palavras. Uma desvantagem é o pouco ou nenhum controle que o pesquisador tem sobre o 

volume ou frequência dos registros. No início do semestre, a professora teve um índice alto de 

registros, mas foi diminuindo a frequência até cessar por completo antes mesmo do término do 

semestre. Uma amostra das anotações do diário da professora da turma encontra-se no Apêndice 

H. 

 

2.4.2.6 Notas explicativas feitas pela professora para atender aos alunos 

 

As notas explicativas são os textos escritos que a professora produziu para se 

comunicar com os alunos surdos. São exemplos dessas notas as correções escritas feitas nas 

avaliações e nas tarefas dos alunos, anotações no quadro e explicações escritas que fez 

enquanto atendia aos alunos surdos individualmente. Uma amostra de uma nota explicativa da 

professora encontra-se no Apêndice I. 

 

2.4.2.7 A organização dos dados 

 

A organização dos dados é essencial para facilitar o seu acesso e otimizar o 

trabalho do pesquisador (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). Para o armazenamento dos dados 

no computador, criei arquivos de acordo com os participantes e os instrumentos de coleta dos 

dados, com as respectivas divisões. Assim, o arquivo „professora‟ tinha as divisões 

„entrevista‟, „diário da professora‟ e „notas explicativas‟, onde estavam contidos os dados 

anexados por data de coleta. As entrevistas com as transcrições de cada aluno participante 

foram anexadas pelo nome fictício e pela data de coleta no arquivo „alunos‟. Todo o material 

da pesquisa foi salvo em arquivo virtual e foram geradas cópias em DVD de todas as 
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gravações, além de armazenadas também em um HD externo. Da mesma forma, ao final da 

escrita de cada tópico da tese, eu enviava para meu e-mail, onde criei uma pasta específica. 

Nesta seção, apresentei os instrumentos e procedimentos de pesquisa utilizados para 

coleta e registro dos dados. A seguir, explicito os procedimentos para a análise dos dados. 

 

2.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Antes de iniciar a análise dos dados, realizei uma leitura de todos os dados com o 

objetivo de ter uma ideia geral do material, como sugerem Lankshear e Knobel (2008). Em 

seguida, dei início a uma série de leituras e releituras que me permitiu descrever os 

participantes e o contexto da pesquisa e, também, compor as categorias dos dados. 

A primeira categoria, elaborada a partir do critério da recorrência (NUNAN, 1992), 

trata das estratégias de ensino adotadas pela professora e das estratégias mediadoras de 

aprendizagem adotadas pelos alunos surdos. Possibilitaram a discussão e a análise dessa 

categoria os dados dos tipos observacionais, escritos, verbais e sinalizados, coletados por meio 

da observação, notas de campo, gravação, entrevista, diário e notas explicativas da professora. 

A segunda categoria apresenta as percepções da professora sobre o processo de 

aprendizagem dos alunos surdos e as percepções desses sobre a aprendizagem colaborativa. 

Também apresento a percepção de ambos sobre a inclusão. A observação, as notas de campo, 

a entrevista, a gravação em vídeo das aulas e das entrevistas dos alunos surdos e o diário da 

professora foram os instrumentos que viabilizaram a coleta dos dados para a análise da 

primeira subcategoria. Os mesmos instrumentos foram utilizados na segunda subcategoria, 

com exceção do diário da professora. 

A seguir, apresento um quadro com o resumo das categorias, os objetivos, 

instrumentos utilizados para coleta dos dados e os tipos de dados gerados em cada uma delas. 

 

Quadro 9 – Categoria dos dados. 

Categoria  Objetivo 
Instrumentos de 

coleta de dados 

Tipos de 

dados 

E
st

ra
té

g
ia

s 

estratégias de 

ensino 

adotadas pela 

professora 

identificar as estratégias 

de ensino e analisar em 

que medida podem ou 

não favorecer a 

aprendizagem dos 

alunos surdos 

observação – notas 

de campo – diário da 

professora – notas 

explicativas da 

professora 

DO - DE - 

DV 
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estratégias 

mediadoras de 

aprendizagem 

adotadas pelos 

alunos surdos 

 

identificar e analisar as 

estratégias de 

aprendizagem 

colaborativa dos alunos 

surdos 

observação – notas 

de campo – gravação 

das aulas 

DO - DE - 

DS 

P
er

c
ep

çõ
es

 

percepções da 

professora 

sobre a 

aprendizagem 

dos alunos 

surdos 

 

analisar as percepções 

da professora sobre a 

aprendizagem 

colaborativa dos alunos 

surdos 

observação – notas 

de campo – 

entrevista – gravação 

das entrevistas– 

diário da professora 

DO - DE - 

DV 

percepções dos 

alunos sobre a 

aprendizagem 

colaborativa 

analisar as percepções 

dos alunos surdos sobre 

a aprendizagem 

colaborativa 

observação – notas 

de campo – 

entrevista – gravação 

das entrevistas 

DO - DE - 

DV - DS 

Fonte: Elaborado pela autora desta tese. 

 

Como podemos perceber, os procedimentos de análise variaram de acordo com os 

objetivos propostos. 

Neste capítulo, apresentei a metodologia que utilizei para a realização deste 

estudo. Passo agora à análise e à discussão dos dados. 

 



 

CAPÍTULO 3 – 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Seria impossível tratar de qualquer pesquisa em um 

campo novo se não for formulada, com clareza e 

precisão, as questões a serem respondidas. 

(VYGOTSKY, 1931) 

 

 

Este capítulo está dividido em duas seções e apresenta a análise e a discussão dos 

dados coletados por meio de diferentes instrumentos. A primeira seção trata das estratégias de 

ensino empregadas pela professora para mediar a aprendizagem dos alunos surdos discutindo 

em que medida elas se mostraram eficazes e trata também das estratégias mediadoras que os 

alunos surdos utilizam com seus pares durante a realização das tarefas. A segunda seção trata 

da percepção da professora sobre o processo de aprendizagem de inglês pelos alunos surdos 

na sala de aula inclusiva e da percepção dos alunos surdos sobre a aprendizagem colaborativa 

dessa língua. 

 

3.1 ESTRATÉGIAS DE ENSINO EMPREGADAS PELA PROFESSORA 

 

As mudanças no paradigma educacional pelo qual está passando o país, 

resultantes de uma política maior de inclusão, têm trazido novos desafios para a sala de aula 

(BUENO, 1998; COHEN, 1994) e, por conseguinte, têm exigido dos profissionais da 

linguagem pensar sobre novos fazeres para práticas já consolidadas de ensino de línguas. 

Além dos desafios típicos da sala de aula de língua, tais como número elevado de alunos, 

alunos com diferentes níveis de proficiência, motivação variada, entre outros, alguns 

professores, face à inclusão, estão vivenciando também o desafio de trabalhar com pessoas de 

cuja língua eles não compartilham e cuja cultura eles pouco ou nada conhecem, como 

acontece quando há alunos surdos na sala de aula. Com a assistência de intérpretes, Flora 

assumiu o inesperado e buscou meios de transformar o sentido das experiências em sala de 

aula, o que, segundo Miccoli (2010), é a forma menos comum e a mais difícil de lidar com os 

desafios. 

Para trabalhar a habilidade da leitura, Flora utilizou textos autênticos em língua 

inglesa ou extraídos de fontes autênticas (como proposto por MOITA LOPES, 1996) e 
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trabalhou com eles por meio de estratégias de ensino de inglês para fins específicos, que 

apresento e analiso nesta seção. 

De acordo com os dados verbais (DVb), escritos (DE) e observados (DO) 

explicitados no Capítulo 2, foi possível agrupar as estratégias de ensino em duas categorias: 

estratégias eficazes e estratégias não eficazes, levando-se em consideração o aluno surdo, o 

que nos permitiu perceber quais estratégias podem ou não favorecer o processo de 

aprendizagem de língua inglesa por eles, como vemos a seguir. 

 

3.1.1 Estratégias eficazes 

 

Foram consideradas eficazes as estratégias que ofereceram suporte visual para 

os alunos surdos, facilitando para eles o acompanhamento das explicações sobre o conteúdo 

da matéria, bem como das correções das tarefas, e aquelas que observaram a distinção e a 

alternância entre o ato de falar e o ato de gesticular e apontar, realizados de forma 

simultânea pelos ouvintes. Ao trabalhar com estratégias de suporte visual, Flora buscou 

inserir os alunos surdos no contexto da aula, uma vez que tais estratégias se baseiam na 

visão, sentido intacto nos alunos surdos, como preconizado por Vygotsky (1994), ao sugerir 

que o trabalho com crianças com deficiência deveria ser feito com base no que elas tinham 

de intacto, e não com base no que lhes faltava, observação corroborada por Sacks (1989). 

Com tais estratégias, Flora demonstrou respeitar a diferença e a singularidade de seus 

alunos surdos. 

Escrever no quadro, numerar ou listar com letras as questões durante correção de 

exercícios, promover o manuseio e a leitura de revistas em língua inglesa, usar PowerPoint 

explorando as cores para ressaltar os itens em discussão, fazer um exercício com todo o 

grupo como exemplo, usar o mesmo texto para apresentar diferentes tópicos, atender 

individualmente ao aluno surdo com a assistência do intérprete e usar sinais corretamente 

foram algumas das estratégias utilizadas por Flora e consideradas eficazes por permitirem 

uma participação mais ativa dos alunos surdos e, com isso, promover-lhes condições de 

aprendizagem. Passo agora à descrição e à análise das referidas estratégias. 

 

3.1.1.1 Escrever no quadro 
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Em uma sala de aula com professora e alunos ouvintes, a predominância da 

língua oral é um fato. No entanto, Flora buscou usar o quadro como apoio visual para os 

alunos surdos e ao perceber que escrever de forma abreviada
124

 não favorecia o 

entendimento deles, ela passou a escrever palavras completas, como ela mesma reconhece, e 

conforme é mostrado no excerto a seguir. 

 

[1] 

Eu penso: não, é melhor escrever a palavra inteira, aí pronto, então escreve a palavra inteira, né? Eu 

não usava tanto o quadro, eu tenho usado muito mais o quadro, e tenho escrito... procurado escrever 

é... claramente... porque às vezes eu escrevo só abreviando, né? 

(DVb – entrevista – Flora) 

 

Além do mais, ela, ao trabalhar com vocabulário, escrevia as palavras nas duas 

línguas de modo a permitir que o aluno visualizasse as duas formas e pudesse comparar as 

grafias, como pode ser observado no exemplo 2. 

 

[2] 

Figura 2 – DE – Anotações de palavras escritas sem abreviação no quadro – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese.    

 

Flora percebeu sua mudança em relação ao aumento do uso do quadro nas aulas, 

como relatado em suas anotações. 

 

[3] 

Figura 3 – DE – Diário da professora sobre escrever no quadro – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Góes (1999) afirma que, durante a leitura, os surdos procuram por pistas que lhes 

permitam construir sentidos que levem à interpretação do texto. Assim, ao escrever no 

quadro, Flora também forneceu pistas visuais que ajudaram os alunos surdos na compreensão 

do que estava sendo exposto. 
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 Como exemplo de algumas abreviações usadas por Flora, temos st. (student), adj. (adjective), vb. (verb) etc. 

Cabe esclarecer que tais abreviaturas tornavam-se familiares aos alunos ouvintes, pois Flora as escrevia no 

quadro, mas falava a palavra inteira. Ou seja, ela escrevia st., mas falava “student”, por exemplo. 
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Entretanto, escrever no quadro palavras muito utilizadas pelos ouvintes, porém 

desconhecidas dos alunos surdos e sem abreviações, tornou as aulas um pouco mais lentas e 

se apresentou como prática irrelevante para os alunos ouvintes. 

Outro passo de Flora foi ordenar o que escrevia no quadro, criando a estratégia 

seguinte. 

 

3.1.1.2 Colocar números ou letras para marcar itens ou alternativas durante correção de 

exercícios 

 

Em uma aula anterior à aula aqui discutida, Flora havia iniciado a correção de um 

exercício referente a temas de anúncios variados e, portanto, ela começou a aula pedindo aos 

alunos que pegassem a folha com os exercícios, pois iriam continuar a correção. Ao mostrar a 

folha a que estava se referindo, a professora facilitou a busca dos alunos surdos, que já 

estavam se perguntando qual era a folha que a professora queria. 

Quando Flora iniciou a correção, Júlia perguntou qual era a questão que ela estava 

corrigindo, já que Júlia não estava olhando para o intérprete quando ele sinalizou essa 

informação específica. O intérprete fez a pergunta de Júlia para Flora, que respondeu olhando 

diretamente para Júlia, embora, naquele momento, Júlia estivesse olhando para o intérprete. 

Ao iniciar a correção do item seguinte, Lia, outra aluna surda, perguntou qual era 

a questão que Flora estava corrigindo. Lia ficou sem saber qual questão estava sendo 

corrigida, pois, enquanto o intérprete sinalizou que haveria uma mudança de questão, ela 

estava escrevendo em seu caderno e não pôde acompanhar a sinalização do intérprete. 

Novamente, o intérprete passou a pergunta de Lia para Flora, que, nesse momento, começou a 

marcar no quadro o item que estava em discussão. A seguir, podemos observar uma amostra 

de como ficou o quadro ao término da correção do referido exercício. 

 

[4] 

Figura 4 – DE – Anotações no quadro, mostrando o que estava sendo corrigido – Flora. 
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Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 
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Quando decidiu marcar no quadro o item que estava sendo corrigido, Flora 

demonstrou estar atenta às dúvidas das alunas e prontamente agiu com o objetivo de saná-las. 

Ao mudar de questão, ela escrevia no quadro e chamava a atenção dos alunos surdos para a 

mudança, o que favoreceu todos os alunos, pois eles não precisavam perguntar, em todo 

momento, qual era a questão que estava sendo corrigida. Dessa forma, os alunos podiam 

retomar as explicações sabendo ao certo qual era a questão que estava sendo corrigida, sem, 

no entanto, interromper a professora ou o colega. Numerar os itens foi uma estratégia que 

mostrou ser positiva, já que nenhum outro aluno surdo perguntou mais qual era a questão que 

estava sendo corrigida. 

Em outra aula, a tarefa consistiu em identificar os adjetivos em cada sentença e, 

como cada exercício tinha mais de uma sentença, Flora passou a listá-las por meio de letras, 

além de alinhá-las verticalmente, contribuindo para uma melhor visualização das respostas, 

como ilustrado a seguir. 

 

[5] 

Figura 5 – DE – Anotações no quadro, ordenado com letras – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Além de usar letras, Flora também escrevia a tradução das palavras – embora esse 

não fosse o objetivo do exercício –, configurando-se como uma demonstração clara de que ela 

buscava envolver os alunos surdos nas correções, uma vez que os alunos ouvintes já tinham 

respondido em voz alta. Ainda assim, ela não estava segura da eficácia de sua ação, como 

declarou em seu diário. 
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[6] 

Figura 6 – DE – Diário da professora sobre o tempo destinado à interpretação – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

É importante lembrar que, ao olhar para o texto, para o quadro, para a professora 

ou para o colega, o aluno surdo deixa de olhar para o intérprete e, dessa forma, para de 

acompanhar o que é interpretado, diferentemente do aluno ouvinte, que consegue acompanhar 

o que a professora diz, independentemente do local para onde estiver olhando. Essa 

alternância entre olhar para o texto, para o quadro, para a professora ou para o intérprete em 

momentos distintos é algo a ser observado no trabalho com o aluno surdo e deve ser levado 

em consideração no momento do planejamento das aulas. Embora Flora não tenha levado em 

consideração esse aspecto temporal no momento de planejar as atividades, ela sentiu o 

descompasso entre o tempo de trabalho requisitado por ambos os grupos de alunos, surdos e 

ouvintes, o que está mais relacionado à forma diferenciada de trabalhar com cada grupo do 

que à surdez propriamente dita de um deles. 

Goldfeld (2001), Lacerda (1998), bem como Fernandes e Moreira (2014) 

ressaltam a importância de se considerarem as especificidades dos surdos e da língua de sinais 

no processo de ensino deles. No tocante ao ensino inclusivo, importa também atentar para a 

temporalidade diferenciada na execução das tarefas entre os alunos surdos e ouvintes. O 

tempo destinado à explicação, à leitura e à execução das tarefas é diferente para os dois 

grupos e deve ser levado em conta no momento do planejamento das aulas e das tarefas. 

Para os alunos surdos, todo o input é visual e ocorre por uma via única, ao passo 

que o aluno ouvinte consegue ouvir a professora e escrever ou ler ao mesmo tempo, o que faz 

com que gaste menos tempo do que os alunos surdos para realizar uma tarefa. Como pode ser 

observado, o tempo maior gasto na correção das tarefas não pode ser atribuído a uma suposta 

incompetência dos alunos surdos e nem a uma falsa ineficiência da professora, mas 
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simplesmente ao fato natural de que o homem não consegue executar duas tarefas baseadas no 

mesmo sentido simultaneamente, como engolir e falar, ou ler e assistir à televisão, por 

exemplo. Desse modo, primeiro o aluno acompanha a explicação, em seguida ele lê o material 

impresso e só depois inicia a realização da tarefa, que será interrompida cada vez que algum 

aluno ou mesmo a professora disser alguma coisa. 

 

3.1.1.3 Promover o manuseio e a leitura de material visual 

 

Outra estratégia pedagógica considerada eficaz foi levar revistas variadas para a 

realização de uma atividade. Ao promover o manuseio de revistas em língua inglesa e não 

somente ter acesso à cópia dos textos a serem trabalhados, Flora deu oportunidade para que os 

alunos conhecessem e manuseassem diferentes revistas estrangeiras, com tipos variados de 

textos, como mostram alguns exemplares ilustrados a seguir. 

 

[7] 

Figura 7 – DV – DE – Exemplos de revistas estrangeiras usadas nas aulas. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

A tarefa que eles realizaram consistiu em escolher uma reportagem e levantar uma 

hipótese sobre o tema do texto, com base nas imagens e nas palavras cognatas. Como havia 

muitas revistas disponíveis, cada aluno pegou uma revista diferente e, enquanto a folheava, ao 

encontrar uma imagem que lhe era interessante, ele chamava a atenção do colega e fazia 

comentários, às vezes aleatório ao tema do texto, como mostrado no seguinte exemplo, em 

que Lia fez um comentário pessoal sobre a cor de batom de sua preferência após ter 

observado que a mulher da foto usa batom vermelho. A seguir, vemos a gravura sobre a qual 

conversaram Lia e Elza e o diálogo que tiveram. 
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[8] 

Figura 8 – DV – Artigo de revista. 

 
Fonte: Revista Newsweek, February 28, 2005, p. 33. 

 

[9] 

Lia: Esse batom vermelho eu gosto. 

Elza: Eu não. Aparece muito. 

Lia: Eu gosto assim. Fica bonito assim. Eu uso. 

Elza: Eu gosto de batom, mas de outra cor. Também não combina com ela essa cor... 

 Mas não combina muito, ela já é velha rsrs 

Lia: Por que a cor não combina com ela? Não acho velha não... Ela é elegante. Olha a mão dela. 

Elza: É. Ela é rica... Olha o sofá também. 

Lia: Eu gostei do nome dela também. É chique também rsrsr. Eu não sabia que o meu nome tinha 

lá
125

. 

{O diálogo
126

 termina com as duas rindo porque a mulher tem o mesmo nome de Lia} 

[DO – observação – DS – gravação de tarefa sobre cognatos] 

 

                                                 
125

 “Lá” se refere aos Estados Unidos. 
126

 Os diálogos entre os alunos surdos foram traduzidos da libras para o português. 
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Segundo Vygotsky (1996), o desenvolvimento se produz na vivência das 

diferenças, na troca de experiências por meio da interação e na internalização dos significados 

socialmente construídos. Embora o diálogo tenha se baseado na imagem e não no texto, o que 

chamou a atenção de Lia foi ver o seu nome em um contexto que ela considerou como 

elegante e chique por meio da postura da mulher e, com isso, se identificou com ela, apesar da 

diferença de idade. Descobrir a sua estrangeiridade fez com que Lia sentisse vontade de 

exteriorizar seu pensamento para Elza e, mesmo de forma rápida, trocaram informações sobre 

preferências pessoais e pontos de vista sobre o que convém ou não usar de acordo com a 

idade, tema que não foi discutido em nenhum outro momento da aula, mas favoreceu a 

interação. Para Kangas e McCarty (2008), a perspectiva em que o falante se coloca e o uso 

que ele faz da língua nunca são neutros e servem, entre outras coisas, para exaltar o indíviduo. 

Ao chamar a atenção de Elza para a foto, Lia pontuou as semelhanças que pensou ter com 

esse contexto culturalmente distinto e que, de certa forma, lhe agradou, pelo modo admirado 

com que sinalizou e sorriu, encerrando o diálogo virando a página da revista. 

Outro exemplo de diálogo que antecedeu a atividade, mas que aconteceu em 

decorrência do manuseio da revista, foi a descoberta de que uma famosa rede de sanduicheria 

no Brasil existia também nos Estados Unidos e na América Latina. Neste caso, a imagem e as 

palavras cognatas Latin (Latina) America (América) serviram de base para o diálogo a seguir 

entre Aldo e Raul. 

 

[10] 

Aldo: Eu pensei que só „McDonald´s‟ tinha aqui. 

Raul: Não. Esse é famoso também. Mas eu não sabia que era dos Estados Unidos. 

Aldo:  É... Mas tem mais. Em outro lugar também. 

Raul:  Parece que tem muito mesmo. 

Aldo: 1.600? 

Raul:  1.600? 

Aldo: É sim... 1.600. Aqui no Brasil. 

Raul: Tudo no Brasil não... Na América Latina. 

Aldo: América do Sul é América Latina? 

Raul: Não. É diferente... 

Aldo: Diferente como? 

Raul: Tem mais países. 

[DO – observação – DS – gravação de tarefa sobre cognatos] 
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Então Raul pegou o celular, digitou
127

 algo e mostrou para Aldo, que balançou 

afirmativamente a cabeça e encerraram o diálogo. A seguir, apresento a imagem sobre a qual 

eles discutiram. 

 

[11] 

Figura 9 – DV – Figura sobre a qual Aldo e Raul conversaram. 

 
Fonte: Revista Newsweek, November 15, 2010, p. 54. 

 

Embora o que tenha chamado a atenção de Aldo para o anúncio tenha sido a 

descoberta de que havia outra rede americana de sanduíches além da rede que ele mencionou, 

a discussão sobre o número e a localidade das lojas foi o tema da discussão entre eles. A 

forma com que Raul esclareceu a dúvida de Aldo entre América do Sul e América Latina, 

buscando informação na internet, me surpreendeu, mostrando, mais uma vez, o quanto a 

informação visual é a forma mais natural de elucidação de dúvidas para eles, e indicando o 

uso da tecnologia como ferramenta de suporte para a aprendizagem. 

                                                 
127

 Foi observado o uso frequente do celular como ferramenta de busca pelos alunos surdos. 
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Além de promover a interação entre os alunos ao propor que escolhessem uma 

reportagem, Flora possibilitou-lhes conhecer a fonte dos textos e ter acesso a outras 

informações específicas, que acabaram por ampliar o seu conhecimento de mundo. Dessa 

forma, a leitura em língua inglesa permitiu aos surdos que entrassem em contato com novos 

conhecimentos e com aspectos culturais diferentes, o que promoveu a ampliação e a 

ressignificação do seu próprio conhecimento. 

Para Goldfeld (2001), é por meio da LM que o surdo inicia a formação do seu 

conhecimento de mundo, de seus valores pessoais e sociais que servem de suporte para a 

aprendizagem de outras línguas. De fato, mesmo inseridos no contexto de aprendizagem de 

língua inglesa, foi por meio da libras que eles discutiram sobre as reportagens e puderam 

expor seus valores pessoais e compartilhar seus conhecimentos. Mesmo que a língua inglesa 

não tenha sido usada nas interações entre os alunos, eles foram expostos ao contexto 

cultural daquela língua, que também deve compor o seu aprendizado, já que a relação entre 

língua e cultura é uma relação dinâmica, um construto formado por duas partes presentes 

em um mesmo ambiente, ou seja, língua e cultura, como afirmam Oliveira Santos (2004) e 

Risager (2006). 

 

3.1.1.4 Usar PowerPoint 

 

Uma forma encontrada por Flora para mostrar aos alunos as diferentes formas e 

posições que as palavras podem assumir na sentença foi por meio do uso de slides e 

apresentação em PowerPoint. Em uma aula sobre a formação do presente simples e o uso 

dos advérbios de frequência, Flora, ao utilizar o PowerPoint, pôde mostrar muitos exemplos 

de sentenças já que não tinha de escrever no quadro. Como o objetivo da aula era mostrar os 

usos do tempo verbal no presente do indicativo, Flora, ao escrever os verbos em cor 

diferente, tornou as explicações bastante visuais e, assim, contribuiu para uma melhor 

apreensão do conteúdo, como sugerem Sacks (1989), Padden e Humphries (2006) e 

Quadros (2006), por exemplo, ao postularem que o acesso do surdo às informações se dá 

majoritariamente por meio visual. O destaque das informações pode ser percebido na 

imagem ilustrada no exemplo 12. 
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[12] 

Figura 10 – DE – Texto projetado em PowerPoint, usado para o ensino do tempo verbal 

presente simples em Inglês – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Ficaram claras para os alunos as palavras ou as questões que estavam sendo 

discutidas. O fato de o intérprete ter ficado ao lado da imagem projetada também facilitou a 

visualização e favoreceu o acompanhamento das explicações pelos surdos. No entanto, 

estando nesse lugar, o intérprete acabou por assumir a posição da professora, que ficou no 

fundo da sala ao lado do computador. Nessa configuração de aula, os surdos não precisaram 

dividir atenção entre o quadro, a professora e o intérprete simultaneamente, mas somente 

acompanhar o intérprete que falava/interpretava e apontava alternadamente. Estando junto ao 

quadro, fica estabelecido um conjunto visual que facilita a percepção dos alunos surdos e 

pode favorecer a compreensão do que está sendo exposto. Segundo Vygotsky (1996, p. 43), 

“a percepção visual é integral”, já que elementos independentes num campo visual são 

percebidos simultaneamente. Nesse cenário, no entanto, a professora não estava presente 

visualmente para os alunos surdos, mesmo que todo o discurso realizado pelo intérprete tenha 

sido elaborado por Flora. Para os alunos, visualmente, o intérprete assumiu o papel do 

professor, que, nessa configuração, não implicou em prejuízo para os alunos. 
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Acredito ser importante para o processo de aprendizagem do surdo que o 

professor de inglês conheça e tenha fluência em libras para ensinar seu aluno e possa interagir 

com ele na sua língua, segundo a concepção de Vygotsky (1996) que reconhece a língua de 

sinais como uma língua que pode favorecer a comunicação, necessária para a aprendizagem. 

Da mesma forma, Souza e Almeida (2014) chamam a atenção para o fato de que, ao se tratar 

de uma língua materna, a língua de sinais serve para a compreensão dos sentidos das palavras 

a serem aprendidas. Para esses autores, é importante que o professor do aluno surdo seja 

capaz de se comunicar de forma competente e ensinar em libras – a língua materna dos surdos 

brasileiros –, uma vez que a construção do sentido não será completa se o professor não tiver 

esse domínio ou conhecer a língua somente de forma parcial. 

No entanto, se o professor não souber libras, como Flora, por exemplo, o 

intérprete é chamado para ser mediador da comunicação entre o professor e os alunos surdos. 

Porém, especialistas da educação de surdos como Fernandes (2003) e Felipe (2003), por 

exemplo, ainda discutem sobre o papel e as atribuições do intérprete em sala de aula. 

Lembrando que a aprendizagem de línguas é uma atividade que envolve processos 

mentais como atenção voluntária, memória seletiva, planejamento e raciocínio e é mediada 

por livros, pela primeira língua do aluno e pela interação com o professor e com colegas 

(LANTOLF, 2000; SWAIN 2001; VYGOTSKY, 1984, 1994), é natural supor que o 

compartilhamento de uma língua é requisito básico nesse processo. 

Mesmo não sabendo libras e por ser a primeira vez que Flora trabalhou com 

alunos surdos, ela se mostrou sensível às suas necessidades diferenciadas ao propor 

alternativas e mudanças em sua prática, como ela mesma declarou em entrevista. 

 

[13] 

E às vezes, eu fico pensando, assim, de levar algo bem mais visual. E o que eu não tenho levado... o que 

eu levei daquelas aulas anteriores daqueles slides que eu não fiz com a minha turma da manhã... eu só fui 

no papel... e li os exemplos que estavam lá no papel com eles...Pra turma da tarde, eu pensei “nossa, ficar 

só olhando no papel, os meninos não vão olhar no papel, os meninos vão ficar olhando para o intérprete, 

então eu tenho que jogar isso na parede, mas aí eles vão ter que ler na parede, vão ter que olhar para o 

intérprete, então eu não sei, se jogando na parede eu vi que o intérprete foi para frente do slide, então 

aquilo eu acho que pode ter ajudado... Então isso eu fiz para eles, eu fiz pensando nos surdos, se eu não 

tivesse os surdos, eu teria feito igual eu fiz de manhã, se eu tivesse só os ouvintes. Então, isso eu fiz para 

eles”. 

[DVb – Entrevista – Flora] 

 

Como podemos perceber, por meio desse relato, a professora passou a inserir a 

tecnologia (computador com PowerPoint) em suas aulas devido ao fato de ter alunos surdos 

em sua turma e de ter percebido que são pessoas que precisam de um apoio visual mais 
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sistematizado, conforme sugerem, por exemplo, Sacks (1989), Padden e Humphries (2006) e 

Quadros (2006). 

 

3.1.1.5. Fazer um exercício com os alunos para servir como exemplo 

 

Ainda buscando meios de facilitar o acompanhamento das aulas por parte dos 

alunos surdos, Flora, como forma de se certificar de que eles haviam entendido as orientações 

para a realização das tarefas, passou a fazer, como exemplo, a primeira questão dos exercícios 

junto com o grupo todo, conforme relatado por ela. 

 

[14] 

Eu fiz só a primeira tarefa, mostrei como que eles tinham que ler e depois tinha exercícios pra eles 

responderem. E depois eu deixei eles fazendo sozinhos. 

[DV – entrevista – Flora] 

 

Ao responder à primeira questão com a professora, os alunos tinham a 

oportunidade de ver se tinham entendido realmente o que tinham que fazer ou se precisavam 

de mais explicações, o que deixava os alunos mais seguros, embora alguns ainda fizessem 

perguntas individualmente para ela. A seguir, apresento um exemplo de interação em que 

Flora inicia a correção da tarefa e sobre palavras cognatas. 

 

[15] 

Flora: Olha para o título... só o título. Olha para as palavras cognatas do título. Isso... as 

palavras cognatas do título. 

Raul:  Cultura.. 

Flora: Isso. Cultura. Cultural. O que é cultural? Nós estamos falando do quê? O que é 

cultural? 

Júlia: São várias culturas... 

Flora: Sim, o texto fala sim, de várias culturas. O que mais? Quem mais quer completar... 

a ideia? 

Aluno ouvinte A:  É... estereótipo das culturas. 

Flora: Estereótipos das culturas. Então...estereótipos das culturas... E aí?? O que que fala 

sobre os estereótipos das culturas? 

Aluno ouvinte B:  Nem sempre são o que aparentam. 

Flora: O estudo mostra isso... Que nem sempre...? 

Aluno ouvinte B:  É o que parece. 

Flora:  Aham... E aí, por isso o título tem o nome... Começa com essas duas primeiras 

palavras: Explodir esses mitos... desses estereótipos. 

Aluno ouvinte C:  Explodir, professora?? 

Flora: Aham! Explodindo, exploding, esses estereótipos. 
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Aluno ouvinte C:  Eu achava que era explorar. 

Flora: Não, não... explodindo.. „Explore‟ seria „explorar‟. How do you spell? 

 Como você soletra? 

Aluno ouvinte B:  E-X-P-L-O-R-E. 

Flora: ... E aqui no texto não é „explore‟, é „explode‟. „Explorar‟ é esse aqui (apontando 

no quadro). No texto é „explodir‟. 

Aldo: Explodir... Explodir... 

Raul: Entendi. Explodir. 

Flora: Ok? Certo? O título então é „explodindo estereótipos‟. 

[DO –observação – DS e DVb – gravação da aula – Transcrição da interação entre Flora e os alunos] 

 

Por meio dessa interação, podemos perceber que, mesmo iniciando a tarefa, Flora 

permitiu que os alunos dessem continuidade à sua realização, tornando-os responsáveis pela 

interação e pelo restante da execução da tarefa, ficando atenta e disponível para atender-lhes 

individualmente, demonstrando, com isso, um papel de facilitadora e de colaboradora do 

processo de aprendizagem de seus alunos, como postulam Richards e Rodgers (1986). 

 

3.1.1.6 Usar o mesmo texto para apresentar diferentes tópicos 

 

Se, por um lado, o uso do mesmo texto para apresentar diferentes temas pode 

deixar a aula mais cansativa para os alunos ouvintes, por outro possibilita ao surdo recuperar 

o sentido e pistas já conhecidas e usá-las como andaime (WOOD; BRUNER; ROSS, 1976) na 

aprendizagem de um novo tópico, embora Flora deixasse transparecer sua insatisfação com a 

demora no mesmo texto, como ela relatou a seguir. 

 

[16] 

Ás vezes eu fico três aula com o mesmo material... E eu não termino esse material... Faz um texto, 

depois volta e faz vocabulário, depois volta e faz gramática... 

[DV – entrevista – Flora] 

 

Com base no que observei, entendo que Flora propôs uma gradação, ou seja, um 

arranjo sequenciado na apresentação do conteúdo, de forma que os alunos pudessem construir 

o conhecimento novo utilizando informação recém adquirida, uma estratégia similar à 

gradação proposta por Richards e Rodgers (1986) para a realização de tarefas, a qual consiste 

na apresentação das palavras e seu significado, seguida da apresentação dos verbos e seus 

tempos, e, assim sucessivamente. Ao usar um texto já trabalhado, Flora permitiu que os 

alunos surdos retomassem o sentido do texto, despertando um sentimento de familiaridade 

que pode ajudar os alunos na aprendizagem de novos conteúdos. 
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3.1.1.7 Atender individualmente ao aluno surdo com a assistência do intérprete 

 

Quando a professora Flora percebe que um aluno em específico não entendeu uma 

orientação ou mesmo a resposta de um exercício, ela vai até ele e explica novamente por meio 

de anotações e com a ajuda do intérprete, conforme ela declara. 

 

[17] 

Às vezes... Eu já fui à carteira deles, e já escrevi na folha. Eu vou lá e escrevo, às vezes a palavra, isso 

eu já fiz, mais de uma vez, vou lá e escrevo na folha deles. 

[DVb – entrevista – Flora] 
 

Quando Flora diz “às vezes”, ela dá indicação de que atender individualmente aos 

alunos, em suas carteiras, por meio da escrita, era algo que ela fazia com certa frequência. A 

seguir, vejamos uma das anotações de Flora, onde ela explicava sobre os diferentes gêneros 

textuais. 

 

[18] 

Figura 11 – DE – Nota explicativa da professora sobre tipos de texto. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Flora buscou mostrar exemplos por meio de palavras cognatas, e mesmo com a 

presença do intérprete, ela escreveu a pergunta “o que significa essa palavra?”, como 

mostrado em destaque marcado pela letra „A‟ na Figura 11. Flora ainda indica a resposta por 

meio das setas ligando as palavras comedy e drama. Outra forma de andaime (WOOD; 
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BRUNNER; ROSS, 1976) proporcionada por Flora foi tentar conduzir o aluno a uma resposta 

satisfatória por meio da elaboração de uma sentença incompleta, como mostrado em destaque 

pela letra „B‟ na Figura 11. Por meio dessas anotações, podemos perceber a tentativa de Flora 

em se comunicar com os alunos, tentando explicar ou tirar dúvidas com base na língua 

portuguesa, língua que também se apresenta ora como instrumento facilitador, ora como 

instrumento dificultador. De qualquer forma, o aluno teve acesso às ideias e às explicações de 

Flora por meio da mediação do intérprete. 

 

3.1.1.8 Usar sinais em libras corretamente 

 

Ao reconhecermos a língua de sinais como a língua que pode favorecer a 

comunicação dos alunos surdos (VYGOTSKY,1994), necessária para o processo de 

aprendizagem deles, supomos que o uso correto da libras pelo professor pode facilitar tal 

processo, visto que a libras os auxilia na compreensão dos sentidos das palavras a serem 

aprendidas, como observam Souza e Almeida (2014). Desse modo, fica clara a necessidade de 

o professor do aluno surdo ser capaz de se comunicar de forma competente e ensinar em 

libras, uma vez que a construção do sentido poderá não ser completa caso ele não tenha esse 

domínio ou conheça a língua somente de forma parcial. Os autores citados ainda consideram 

que é a interação entre os indivíduos que possibilita a vivência de novas experiências e a 

geração de novos conhecimentos, ressaltando que a comunicação e a interação são 

pressupostos fundamentais que vão além da utilização de sinais soltos e descontextualizados. 

Ainda que Flora não soubesse libras, ela procurou aprender alguns sinais que, 

mesmo insuficientes para o ensino, foram importantes na promoção da interação e na 

elaboração de sentimentos de empatia com os alunos surdos. No início das aulas, Flora 

sempre cumprimentava os alunos com os sinais /BOA TARDE/ e /O-I/, e quando um aluno 

respondia corretamente a uma pergunta, Flora dizia right (certo) ou yes (sim) e, ao mesmo 

tempo fazia o sinal de /BEM/. Quando a resposta era dada por um aluno surdo, ela geralmente 

fazia o sinal de /APLAUSO/ e olhava diretamente para o aluno, o que o motivava a continuar 

atento ao que estava sendo dito, como ela mesma relatou. 

 

[19] 

Eu vejo realmente os meninos ali com interesse, eles participam quando eles são chamados 

assim. 

[DVb – entrevista – Flora] 
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Mesmo nos momentos em que não havia especificamente problemas de 

comunicação, uma vez que as falas eram interpretadas, Flora ainda fazia uso dos sinais /BEM/ 

e /APLAUSO/, sempre mantendo contato visual com eles. 

Essas são as estratégias que, embora não substituam a falta de conhecimento da 

libras pela professora, se mostraram profícuas, pois levaram em consideração as 

especificidades visuais dos alunos surdos, promoveram a interação entre eles e a professora, 

explicitaram o cuidado e o interesse da professora para com esses alunos e puderam contribuir 

com o processo de aprendizagem deles.  

Apresento, a seguir, as estratégias consideradas não eficazes. 

 

3.1.2 Estratégias de ensino não eficazes 

 

Estratégias não eficazes são as que a professora realiza por acreditar que pode 

favorecer a aprendizagem do aluno surdo, mas que não resultam em benefícios para eles. 

Escrever no quadro e falar simultaneamente, sublinhar, circular, bem como apontar palavras 

escritas no quadro enquanto fala, usar cognatos, conversar com os alunos fazendo mímica, 

repetir falando mais devagar e bater palmas para chamar a atenção dos alunos surdos são 

estratégias não eficazes, como vemos a seguir. 

 

3.1.2.1 Escrever no quadro e falar simultaneamente 

 

O fato de Flora falar enquanto escreve no quadro – prática comum de qualquer 

professor – causa um conflito na interpretação porque quando ela fala, o intérprete deve 

interpretar sua fala, mas, conforme a professora escreve no quadro, geralmente o intérprete 

pede que o aluno olhe para o quadro para acompanhar o que está sendo escrito, ou mesmo 

para copiar. Assim, se o intérprete interpreta a fala da professora, que normalmente está 

relacionada ao que está sendo escrito no quadro, o aluno olha para ele e não olha para o 

quadro; se o intérprete pede para o aluno olhar para o quadro, e a professora continua sua fala, 

o intérprete interpreta, mas o aluno não está olhando para ele. 

Por esse motivo, é imprescindível que a professora se atente para essa situação e 

adote uma rotina enquanto usa o quadro. Uma sugestão é que ela explique o que vai escrever, 

em seguida escreva o que deseja, explique novamente e faça as marcações que deseja no 

quadro, mas sempre de forma alternada. 
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Também melhoraria a percepção visual dos alunos se o intérprete se posicionasse 

ao lado oposto da professora e junto ao quadro. Dessa forma, se evitaria que os alunos 

olhassem para a professora e para o quadro e, ao mesmo tempo, tentassem olhar para o 

intérprete, que, se estiver afastado da professora, vai fazer com que os surdos olhem para um e 

olhem para o outro, como se estivessem assistindo a uma partida de tênis. Estando perto da 

professora e junto ao quadro, o intérprete estabelece um conjunto visual que facilita a 

percepção dos alunos surdos e pode favorecer a compreensão do que está sendo exposto.  

Ao escrever no quadro, Flora fornece pistas visuais que favorecem o 

acompanhamento do que está sendo discutido. Porém, ao falar enquanto escreve, ela provoca 

a interpretação, exigindo que a atenção dos alunos se volte para o intérprete e não para o 

quadro, desfazendo a relação entre o que está sendo exposto e o que está sendo escrito no 

quadro. É importante destinar um tempo para que os alunos olhem para cada lugar 

especificamente, conforme observa Quadros (2004).  

O mesmo ocorre na estratégia seguinte. 

 

3.1.2.2 Sublinhar, circular, bem como apontar palavras escritas no quadro enquanto fala 

 

Durante a explicação ou orientação sobre uma determinada tarefa, Flora muitas 

vezes sublinha a palavra ou o termo em discussão para chamar a atenção dos alunos, 

conforme ela mesma declara em suas anotações. 

 

[20] 

Figura 12 – DE – Diário da professora – anotações no quadro – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Vejamos as marcações no quadro feitas por Flora no exemplo a seguir. 
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[21] 

Figura 13 – DE – Anotações no quadro sobre sufixos – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Flora escreveu a palavra em inglês no lado esquerdo e usou o sinal de „igual‟ para 

marcar a relação entre a palavra em inglês e sua correspondente em português, escrita no lado 

direito. Nesta aula sobre sufixos, Flora utilizou palavras cognatas para mostrar a formação dos 

adjetivos e substantivos a partir da substituição dos sufixos. Para marcar a semelhança de 

sentido entre as palavras, ela usou o símbolo de chave – { – ligando as palavras modesty e 

modest. Já para destacar as palavras „substantivo‟ e „adjetivo‟, ela usou pincel de cor 

diferente, o que facilitou ainda mais a visualização, além de indicar com setas à qual palavra 

se referiam. No entanto, Flora sublinhou e circulou as letras que formam os sufixos enquanto 

falava e, ao falar, ela fez com que os alunos surdos olhassem para o intérprete, perdendo as 

marcações, já que, quando eles voltaram o olhar para o quadro, as indicações já tinham sido 

finalizadas, e então eles só tiveram a visão da imagem pronta.  

Quando a professora fala e escreve ao mesmo tempo durante uma explicação dada 

a um aluno ouvinte, o aluno relaciona o que ela diz com o que ela aponta, sublinha ou risca 

porque consegue ver o que ela faz e ouve o que ela diz a respeito daquele determinado item 

que ela está ressaltando. O mesmo não ocorre com os alunos surdos. Quando a professora 

aponta, risca ou sublinha ao mesmo tempo em que fala, os alunos surdos, enquanto olham 

para o que ela faz, não veem o que diz o intérprete, e se olham para o intérprete para 

acompanhar o que a professora fala, não veem o que ela está fazendo no quadro. 

Ao apontar para o quadro ou para a folha e falar simultaneamente com os alunos 

surdos, Flora realiza ações que exigem deles olhar para locais distintos, por exemplo, olhar 
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para o quadro ou para a folha que ela está apontando, olhar para o intérprete ou até para ela 

mesma, porque ela está falando, e, dessa forma, os alunos surdos sempre estão perdendo parte 

da informação.  

Em uma aula em que Flora explicava a relação entre os símbolos não verbais e o 

texto, ela pediu várias vezes aos alunos que olhassem para o texto e tentassem relacionar os 

símbolos com o tema do texto, que tratava sobre horóscopo.  

Vejamos a seguir um recorte da referida aula. Observem que Flora pede aos 

alunos que olhem para o texto.
128

 

 

[22] 

{A professora, de pé ao lado do intérprete, segura a folha com o texto e aponta com a caneta para os 

símbolos a que ela se refere}. 

Ok..Ok.. No texto.. temos os símbolos .. temos um cabeçário [c-a-b-e-ç-á-r-i-o]
129

 aqui... alguém 

falou... ah olhamos aqui {o intérprete aponta para a professora}e vimos não só pelos símbolos mas 

também o assunto... o texto é um horóscopo... olha aqui.. horóscopo [h-o-r-ó-s-c-o-p-o] ó... a gente já 

vai imaginar aqui ó.. olha... é um signo.. [s-i-g-n-o] Então..só pelo título, né.. . horóscopo [h-o-r-ó-s-c-

o-p-o],.. a gente pode pensar assim.. ah, se está falando de horóscopo [h-o-r-ó-s-c-o-p-o], isso aqui é 

uma palavra relacionada, então pode ser o signo, né? 

[DO – notas de campo – DV – gravação de aula sobre delimitação do tema do texto – Flora] 

 

Flora vai mostrando, na folha de papel, os itens que cita, mas os alunos surdos, 

todos, olham somente para o intérprete. Além disso, a palavra horóscopo, que é a palavra-

chave do texto, não tem sinal conhecido nem pelo intérprete e nem pelos surdos, o que faz 

com que o intérprete faça à digitação
130

 da palavra. 

Souza e Almeida (2014) defendem a ideia de que o professor de inglês conheça 

com certa profundidade e faça uso da libras para ensinar essa LE a seus alunos surdos por 

entenderem que o significado a ser construído na língua inglesa se dará a partir da LM deles. 

Os dados deste trabalho apontam outra razão que também justificam essa orientação. Ao usar 

libras para conversar com os alunos e desenvolver a aula, todo o descompasso temporal e 

inviabilidade visual são naturalmente sanados, uma vez que o professor não consegue apontar 

e sinalizar ao mesmo tempo, visto que ambos os movimentos são realizados pelas mãos. 

Da mesma forma, quando Flora assiste individualmente os alunos, por mais que 

ela mostre no texto onde está a resposta, se ela estiver acompanhada do intérprete e falar, os 

alunos vão olhar para o intérprete e não para ela. Se os alunos olharem para o texto, eles 

                                                 
128

 As palavras que indicam essa ação estão marcadas em negrito no texto para fins de visualização.  
129

 Esta e outras palavras separadas por hífen neste exemplo foram digitadas pelo intérprete. 
130

 Nesse contexto, o termo „digitar‟, e seus derivados, referem-se à soletração manual das palavras realizada por 

meio de configurações de mão que representam as letras do alfabeto. 
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perdem a explicação do intérprete. Assim, a orientação dada aos alunos fica incompleta, 

embora Flora acredite estar auxiliando-os, assistindo-os individualmente, como podemos 

observar no seu relato a seguir. 

 

[23] 

Aí, eu vou lá na carteira, marco lá pelo menos uma palavra que eu acho que é a palavra chave 

da pergunta quando eu vejo que eles ainda não entenderam. 

[DVb – entrevista – Flora] 
 

Caso Flora conversasse com os alunos em libras, não conseguiria indicar a palavra 

no texto e dar a explicação simultaneamente, além de tirar a dúvida deles, ela poderia se 

certificar, com segurança, se a explicação dada foi entendida em sua totalidade. 

 

3.1.2.3 Usar palavras cognatas 

 

Muitas palavras de outras línguas são facilmente compreendidas devido à 

semelhança com as palavras da língua portuguesa (DIAS, 1988). Dessa maneira, identificar 

palavras semelhantes, ou cognatas, é uma estratégia de leitura bastante utilizada na leitura e na 

compreensão de textos em inglês. No entanto, o reconhecimento de palavras cognatas depende 

exclusivamente do vocabulário que os alunos leitores já possuem em sua primeira língua. Para 

os alunos ouvintes, a identificação ocorre na medida em que as palavras em inglês são 

semelhantes às palavras em português, a L1/LM deles. Haukås (2016) argumenta que o 

aprendizado multilíngue é favorecido quando os alunos são incentivados a usar o conhecimento 

linguístico já adquirido, além do conhecimento que possuem em aprender línguas. 

Apesar de a escrita contemplar a visão – meio de acesso do surdo às línguas orais 

(GOLDFELD, 2001; SACKS, 1989) – para os alunos surdos, as palavras cognatas em inglês, 

mesmo tendo a grafia semelhante às palavras em português, às vezes não são esclarecedoras 

porque eles também não têm pleno domínio do português. O conhecimento limitado de palavras 

em português está diretamente relacionado à qualidade das experiências linguísticas que os 

alunos surdos apresentam. É comum as crianças surdas chegarem à escola com pouquíssima ou 

nenhuma base linguística (GOLDFELD, 2001; QUADROS; SCHMIEDT, 2006) e somente lá 

começarem a ter experiências linguísticas com outros usuários de libras e a adquirir a língua de 

sinais, bem como aprender o português, dando início, então, ao pleno desenvolvimento 

linguístico-cognitivo. 
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O uso de palavras cognatas em uma sala de aula de Inglês Instrumental não tem a 

mesma eficiência quando se trata de alunos surdos e ouvintes, já que são dois tipos 

linguisticamente distintos de alunos no tocante à língua portuguesa. Se, para o aluno ouvinte, o 

português é sua L1/LM, para o aluno surdo, a princípio, ele é LE, língua que poderá sofrer um 

processo de desestrangeirização, conforme explicita Almeida Filho (2010), à medida que o 

aluno surdo começar a aprendê-la, em um continuum até que ela se torne L2. 

De todo o modo, o uso de palavras cognatas não se apresenta como estratégia 

favorável para alunos surdos da mesma forma que se configura para os alunos ouvintes. Tal 

afirmação pode ser comprovada observando o exemplo a seguir, em que Flora chama a atenção 

de João para a palavra crucial, que tem a mesma grafia e significado de „crucial‟ em português. 

 

[24] 

Figura 14 – DE – Nota de explicação na correção da tarefa de João – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 
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Mesmo que João tenha entendido o que significa o termo „cognato‟, ele não foi 

capaz de identificar a palavra cognata „crucial‟, visto ser uma palavra que ele também não 

conhece em português. Desse modo, a palavra „crucial‟, para João, é estrangeira, ou estranha, 

nas duas línguas. Além da palavra „crucial‟, o aluno listou também as palavras „agencies‟, 

„mobility‟ e „common‟ como palavras não entendidas, como pudemos ver na Figura 14. 

Assim, o uso de palavras cognatas – uma das estratégias que mais auxiliam a leitura em LE–, 

por serem facilmente entendidas devido à semelhança com as palavras da língua portuguesa 

(DIAS, 1988), nem sempre se apresenta como tal para os leitores surdos. 

Por outro lado, a aprendizagem de língua inglesa pelos surdos, embora de forma 

distinta dos alunos ouvintes, favorece a aprendizagem e o desenvolvimento da língua 

portuguesa, visto que o uso da escrita das línguas de sinais (BARROS, 2007; SUTTON, 1974, 

1981) – ainda não regulamentado por lei e pouco difundido nas escolas – faz com que os 

alunos surdos continuem dependendo da modalidade escrita da língua portuguesa.  

Dessa forma, no processo de aprender o inglês, os alunos surdos transitam pela 

libras, pela língua portuguesa e pela língua inglesa, uma vez que eles falam libras e escrevem 

e leem em português, em um movimento que estabelece um delta linguístico (OLIVEIRA-

SILVA, 2005). Tal movimentação se adequa mais à perspectiva do multilinguismo, que, 

conforme compreendido por Aronin e Hufeisen (2009), além de englobar o bilinguismo, deixa 

explícito que se trata do conhecimento de mais de duas línguas. 

Percebemos que, ao transitarem pelas três línguas por meio de interações 

translinguísticas, os alunos surdos o fazem em um movimento contínuo, transferindo conceitos e 

construindo novos significados (MELO-PFEIFER; SCHMIDT, 2014; SAYER, 2013), ou seja, 

eles translínguam. Durante a explicação individual da professora com a presença do intérprete, a 

translinguagem fica ainda mais evidente. A professora fala e escreve em português e em inglês 

em um contexto bilíngue, o intérprete interpreta em libras a fala da professora em português e, 

quando ela fala algum termo em inglês, o intérprete geralmente o cita por meio da digitação, mas 

ainda em um contexto de bilinguismo
131

. No entanto, neste contexto, as línguas inglesa e 

portuguesa são apresentadas ao surdo pela professora, e a libras, por meio do intérprete. É neste 

contexto multilíngue que o surdo translíngua, independente da forma ou do nível de 

conhecimento que ele possa ter em cada uma delas, conforme afirmam Cenoz e Jessner (2009), 

que consideram multilíngue o indivíduo que usa três ou mais línguas de forma separada ou faz 

                                                 
131

 O intérprete de libras em uma aula de Língua Inglesa também estará em situação de multilinguismo caso o 

inglês seja uma língua que faça parte do seu repertório linguístico, como terceira língua, na qual ele tenha 

certo domínio. Embora seja uma situação que necessite de uma análise mais aprofundada, me limitarei a essa 

observação uma vez que tal análise fugiria do escopo desta pesquisa. 
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mistura de códigos em graus variados e por diferentes propósitos e cuja competência nas línguas 

também varia. 

 

3.1.2.4 Conversar com os alunos surdos usando gestos 

 

Quando a professora fala, os alunos surdos olham para o intérprete. No entanto, 

quando a professora se aproxima ou chama a atenção de algum deles diretamente para ela, o 

aluno mantem o olhar nela e é nesse momento especificamente que ela faz mímica.  

Sempre que os alunos deveriam fazer alguma tarefa escrita, Flora fazia o gesto de 

„escrever‟, que, coincidentemente é realizado da mesma forma que o sinal /ESCREVER/. 

Flora, porém, não sabia disso quando o realizou pela primeira vez. 

Quando o gesto da professora é convergente com o sinal do intérprete, aquele se 

apresenta como estratégia de ensino que favorece a compreensão. Durante a explicação, a 

professora fala e gesticula ao mesmo tempo, chamando a atenção visual dos alunos. Ocorre 

que, em determinados momentos, a professora fala e faz um gesto que, em libras, corresponde 

a um sinal cujo significado não corresponde à palavra falada. Dessa forma, o intérprete faz um 

sinal, e a professora faz outro sinal, divergentes quanto ao significado, como quando Raul 

perguntou se child e kid significavam „criança‟. A professora disse que é “a mesma coisa”, 

mas simultaneamente fez o sinal de /IRMÃO/, querendo fazer o gesto de „igual‟, 

„semelhante.‟  

Outro momento de inadequação de uso de sinal ocorreu quando Flora escreveu 

world war e world cup no quadro e Júlia perguntou se world significava „trabalho.‟ Flora 

então fez o sinal de /IGUAL/, em Libras, mas falou em português a palavra „parece‟, e em 

seguida Flora acrescentou que „trabalho‟ é work, mas não escreveu no quadro, deixando a 

informação correta no âmbito oral e a errada em sinal, conforme vemos a seguir. 

 

[25] 

Flora:  Então, tem três palavras. „War‟ significa? ... 

Intérprete: W-A-R significa? 

Júlia: W-A-R ... não sei. 

Flora: Significa „guerra.‟ 

Júlia: Ah! 

Flora: „World‟ (escrevendo no quadro) „World‟ significa? 

Intérprete:  W-O-R-L-D significa? 

Aluno ouvinte:  Mundo. 

Júlia: Trabalho. Trabalho? 

Flora:  Não. Mundo. 
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Júlia: Ah. Mundo. 

Flora: (fazendo o sinal /IGUAL/ ) Parece. „Work‟ é „trabalho‟ e „world‟ é „mundo‟ Então, 

trabalho e mundo. A palavra „mundo‟ parece a palavra „trabalho.‟ 

Intérprete: Parece. W-O-R-K e W-O-R-L-D. 

[DO – observação – DS e DVb – gravação de aula sobre grupos nominais] 

 

Por não saber Libras e usar gestos enquanto fala, a professora acaba dificultando 

ou confundindo o entendimento do aluno em determinados momentos.  

Tal evento não seria relevante se ela fizesse isso durante uma explicação para o 

grupo todo, porque, na maioria das vezes, os alunos estão olhando para o interprete. No 

entanto, a professora faz isso principalmente quando está repetindo e falando diretamente para 

os surdos ou respondendo individualmente a um deles. Nesse caso, eles olham para ela. 

Assim, ao usar gestos ou mímica como estratégia para facilitar a aprendizagem dos alunos 

surdos, Flora acaba causando confusão, uma vez que, em língua de sinais, tais gestos podem 

assumir outros significados, conforme explicam Knapp e Hall (2006).  

 

3.1.2.5 Repetir falando devagar 

 

Várias vezes ao longo das aulas, Flora explicava o tema ou a tarefa novamente 

porque percebia que os alunos não estavam entendendo ou porque algum aluno – surdo ou 

ouvinte – pedia-lhe que repetisse. Geralmente, nesses momentos, ela falava mais devagar e 

apontava para o quadro, tentando refazer o mesmo percurso de pensamento, como pode ser 

observado no relato a seguir. 

 

[26] 

Eu tenho que, às vezes, que repetir, e às vezes eles fazem as perguntas, eu tenho que explicar 

novamente. 

[DV – entrevista – Flora] 

 

Flora também observou que falou mais devagar, durante a aula, como pode ser 

observado em suas anotações. 

 

[27] 

Figura 15 – DE – Diário da professora sobre seu modo de falar. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 
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Em uma aula sobre identificação do tema do texto a partir do reconhecimento de 

palavras-chave, mesmo com o texto em mãos, Flora fazia perguntas e as respondia oralmente, 

tornando a aula bastante centrada nela. Ela supunha que o fato de falar mais devagar tornaria 

compreensível o que estava dizendo, numa tentativa de colaborar com os alunos surdos. Ao 

ser questionada sobre falar mais devagar, por meio da sessão de visionamento (foram 

mostradas para a professora partes de vídeos em que ela falava pausadamente), ela respondeu 

da seguinte forma: 

 

[28] 

Quando o aluno tem dificuldade, você fala pausadamente... quando você vai dar instrução, você não 

precisa ficar correndo, você vai dar instrução pausadamente. 

[DVb – entrevista – Flora] 

 

No entanto, ao repetir e falar mais devagar, novamente ela explica em português, 

esperando que o aluno entenda o que ela está dizendo. Diminuir a velocidade da fala ao 

explicar, pela segunda ou terceira vez, um tema com o objetivo de esclarecê-lo, é uma ação 

recorrente nas aulas de línguas. 

Outro aspecto a ser evidenciado diz respeito à importância da fala na vida de Flora 

e que não pode ser apagada, já que se constitui como instrumento vital também para sua 

profissão. Mesmo estando na presença do aluno surdo, Flora fala, ainda que saiba que não 

pode ser ouvida. Segundo Souza (1998), isso acontece porque a fala é parte indissociada da 

identidade de professores de línguas. 

Por estar atenta ao intérprete, Flora fala mais devagar, pois se preocupa com a 

interpretação, que ela acredita ser beneficiada quando sua fala é mais pausada, e também 

porque acredita que favorece o aluno ouvinte também. Garantir aos intérpretes condições 

favoráveis de trabalho por si só não assegura a aprendizagem. Sacks (1989) afirma que a 

interpretação jamais bastará e que, para se aceitar alguém, é preciso aceitar a sua língua e a 

cultura impregnada nessa língua, e a interpretação não é capaz de estabelecer a interação 

nesse nível. Em outras palavras, o intérprete pode facilitar o acesso ao conteúdo, que, por si 

só, não garante a aprendizagem: ela é produto das trocas estabelecidas no contexto escolar por 

meio da interação entre os sujeitos, que trazem consigo aspectos intelectuais, emocionais e 

sociais revelados por meio da língua.  
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3.1.2.6 Bater palmas 

 

Alguns gestos são utilizados como recursos linguísticos que auxiliam na 

comunicação das mensagens e são considerados estratégias de comunicação, como afirma 

Bialystok (1990). Outros gestos, no entanto, assumem significados diversos, de acordo com a 

situação em que são empregados: bater palmas, por exemplo. Na sala de aula, é comum bater 

palmas para chamar a atenção dos alunos ou retomar o assunto depois de uma discussão. Esse 

gesto faz parte do repertório comunicativo da professora, sendo visto por ela como algo 

natural e sistematizado, como é observado no exemplo a seguir. 

 

[29] 

Às vezes eu noto que eu estou batendo palmas pra eles, para surdos, eu esqueço e falo, assim já foi 

(risos). Então, eu quero chamar atenção, então eu faço assim (bato palmas). Mas aí, eu tenho que 

chegar perto, ou um deles que está me olhando, eu faço assim que é pra cutucar o outro, então assim... 

mistura tudo... quando eu percebi, eu fiz coisa pra ouvinte. Então, logo em seguida, eu tento mesmo 

assim, eu preciso falar com eles pra que chamem a atenção do outro. É desse jeito. 

[DVb – entrevista – Flora] 

 

Contudo, nas aulas com alunos surdos, bater palmas pode não ter o mesmo 

resultado, caso o aluno não esteja olhando para a professora, já que ele só pode ver a 

movimentação das mãos, mas não ouve o barulho das palmas. Desse modo, na sala de aula 

inclusiva, bater palmas com o objetivo de chamar a atenção dos alunos produz efeitos para 

todos os alunos ouvintes, mas somente para os alunos surdos que estejam olhando para a 

professora. 

De certa forma, ao bater palmas, Flora quer chamar a atenção de todos, mas 

sempre acaba excluindo alguns. Botelho (2002) chama isso de preconceito de amor, pois, 

mesmo na tentativa de tratar todos igualmente, acaba por atingi-los de forma desigual, 

individual e óbvia: só aquele que está olhando vê. Flora percebe a ineficácia desse gesto em 

relação aos alunos surdos, mas quando isso ocorre, já é tarde: já tentou chamar a atenção deles 

desse modo e não vê como evitar fazer isso, visto ser um gesto eficiente com os alunos 

ouvintes. 

 

3.1.2.7 Atender aos alunos por meio da escrita sem a presença de intérprete 

 

Não raro, algum aluno, ou até mais de um, tirava dúvidas com Flora após a aula. 

Naquele momento, Flora atendia aos alunos surdos usando a escrita. A seguir, apresento um 
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exemplo de atendimento com diálogo baseado somente na escrita e sem a presença do 

intérprete. A referida aula tratou de gêneros textuais, em que a atividade consistia em 

identificar os diferentes tipos de texto e onde poderiam ser encontrados.  

A seguir, o excerto 30 mostra a tarefa sobre a qual Flora apresenta explicações na 

forma escrita para o aluno surdo. 
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[30] 

Figura 16 – DE – Tarefa realizada em sala. 

 

Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

 

Na discussão, ela explica sobre tipos de texto e também faz considerações sobre a 

palavra „successful.‟ Vejamos agora o texto explicativo de Flora. 
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[31] 

Figura 17 – DE – Nota explicativa da professora sobre tipos de texto e classe de palavras. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Flora inicia perguntando se João tem dúvidas (número 1) e escreve a resposta da 

tarefa dizendo que é sobre os tipos de texto (pergunta indicada pelo número 2) e João 

responde que é um resumo (conforme indicado pelo número 3). Ocorre que „resumo‟ é a 

resposta de outra pergunta, mais específica, e não a resposta esperada. Flora insiste 

perguntando sobre o tipo de texto e reforça a palavra „tipo‟ com traçados, como pode ser visto 

na indicação do número 2. João responde que é „política/ educação‟, resposta indicada pelo 

número 4. Flora escreve que „política /educação‟ é o „tópico‟ do texto, o „assunto‟ tratado no 

texto, e não o „tipo‟ de texto, como mostra o número 5. João tem dificuldades em distinguir 

entre tipo de texto e conteúdo do texto. Então Flora faz uma lista com exemplos de tipos de 

texto (como demonstrado no número 6) Ao fazer isso, ela tenta provocar um avanço em João, 

fazendo com que ele ative seus conhecimentos e ela possa, então, interferir em sua ZPD. 

Essas interações instrucionais ou explicativas são consideradas importantíssimas para o 
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desenvolvimento do ser humano (BRUNNER; ROSS; WOOD, 1976). Ao trocar experiências 

com João, Flora espera que ele se aproprie dos conhecimentos coconstruídos e os internalize, 

contribuindo assim, para o seu desenvolvimento linguístico e cognitivo, como preconiza a 

teoria vygotskiana. 

Porém, o suporte que ela oferece, explicação e apontamentos, não são efetivos em 

sua totalidade porque, como as explicações são dadas em português, as marcas indicativas no 

texto são vistas desacompanhadas de explicação, uma vez o aluno surdo não ouve o que está 

sendo dito por Flora enquanto ela faz as marcações. A clareza da intenção que o professor 

deve ter na apresentação da tarefa para que seja entendida pelos alunos é uma das 

características da mediação, segundo a teoria da mediação de Feuerstein (1997). Caso não 

ocorra, pode comprometer a realização, de forma satisfatória, da tarefa e pelos alunos, como 

podemos ver nas respostas dadas por João. O momento em que houve avanço ocorreu quando 

Flora faz a distinção entre „quadrinho‟ e „charge‟ e João menciona „tirinha‟ (como indica o 

número 7), fazendo referência à forma como esse tipo de texto é expresso em libras.  

Outra explicação feita por Flora foi a respeito da palavra successful, em que ela 

marca a distinção entre „palavra‟ e „classe gramatical,‟ como podemos ver no número 8. 

Também é possível perceber que Flora escreve toda a sentença explicativa sem simplificar as 

palavras (como indica o número 9). 

Ao dar explicações para João mesmo depois que a aula havia terminado, Flora 

deixou claro para ele a sua disposição em esclarecer suas dúvidas, mesmo sem a presença de 

intérprete. Assim, ela demonstrou respeito ao dispensar, aos alunos surdos, a mesma atenção 

dada aos alunos ouvintes, uma vez que eles também faziam perguntas quando a aula 

terminava. Esse atendimento individualizado favoreceu o vínculo interacional com eles. De 

acordo com Vygotsky (1996), a interação social entre duas ou mais pessoas com níveis 

diferentes de habilidade e conhecimento é o caminho para uma aprendizagem eficaz. Como 

Flora não sabe libras, ela buscou apoio na língua portuguesa, e o mesmo fez João, ao 

responder às perguntas também escrevendo, o que facilitou a comunicação entre eles, mas não 

necessariamente levou João ao entendimento, como ressaltado por Zimmer et al. (2008), visto 

que pessoas bilíngues ou multilíngues possuem competências em diferentes graus nas línguas 

que estão usando. 

Essa situação só confirma a consideração feita por Vygotsky (1994) em relação ao 

aluno surdo ao reconhecer a língua de sinais como uma língua que pode favorecer a 

comunicação, tão necessária para o seu processo de aprendizagem.  
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Escrever em português pode facilitar a visualização do tema que está sendo 

discutido, mas como toda a explicação oral é também em português, estabelece-se uma 

incompletude, pois, nesse caso, a professora espera que o aluno entenda o que ela está 

dizendo por meio da leitura labial.  

Ao compararmos o exemplo [18], elaborado durante a explicação oral e com o 

apoio do intérprete, com o excerto [31], elaborado sem o apoio do intérprete, são nítidas as 

marcações de duplos sublinhados, sublinhado e circulação, setas, enumeração, marcas de 

ponta de caneta, mostrando que Flora indicava algo. Tais marcações evidenciam a tentativa de 

Flora em substituir ou amenizar a falta da língua de sinais. 

Para Domagala-Zysk (2015), a sala de aula inclusiva, com alunos surdos e 

ouvintes, apresenta características que podem interferir de forma negativa ou positiva no 

processo de aprendizagem dos surdos. Na sala de aula de línguas, a inclusão traz implicações 

que interferem no desenvolvimento das tarefas dos dois grupos de alunos, já que divide a 

atenção da professora e dificulta a implementação de certas práticas de ensino. Apesar disso, a 

participação deles em um mesmo contexto social e a utilização do mesmo material são 

consideradas ações positivas, como observa o referido autor.  

Vale ressaltar, ainda, o uso de diferentes estratégias num mesmo momento. Por 

exemplo, um aluno não entendia uma tarefa, a professora ia até ele, e mesmo com o intérprete 

ao seu lado, ela escrevia na folha do aluno, sublinhava a palavra em discussão, fazia mímica e 

falava mais devagar. Flora se mostrou muito aberta à experiência da sala de aula inclusiva e 

assumiu uma postura assertiva em relação às mudanças na sala de aula, conforme podemos 

observar por meio de seu relato. 

 

[32] 

Eu tenho aprendido às vezes eu ... é ... eu observo que eu tenho que... que eu às vezes tenho que 

falar realmente mais devagar, que é... eu tenho que dar um tempo pra eles observarem o intérprete, 

aí é aquela história de eu estar no quadro, eu estar observando eles olhando pro intérprete e eu quero 

apontar pra alguma coisa no texto e para o quadro ... e tenho que esperar... pra depois eles olharem 

pra mim... é... Às vezes eu acho que nos primeiros dias eu devo ter esquecido isso, eu não sei direito 

mas eu devo ter esquecido isso... né? Então, assim...você vai aprendendo, né? Porque a gente tem o 

hábito, né? Você faz aquilo naturalmente, e de repente você precisa prestar atenção em algo que 

você já faz naturalmente. 

[DVb – entrevista – Flora] 

 

Levando em consideração as ressalvas explicitadas, pudemos observar que 

algumas estratégias de ensino utilizadas pela professora se mostraram favoráveis ao processo 
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de aprender dos surdos, uma vez que observam suas especificidades, principalmente quando a 

professora explorava exemplos visuais.  

Porém, como vimos, tais estratégias não foram capazes de suprir a falta da língua 

de sinais. Apesar disso, devo ressaltar que a sensibilidade e a preocupação de Flora com a 

constituição do grupo de alunos a levaram, como postulado por Miccoli (2010), a buscar 

meios de transformar o sentido das experiências em sala de aula, o que resultou em 

apontamentos que podem orientar o desenvolvimento do ensino de línguas para os alunos 

surdos. 

Nesta seção, apresentei algumas estratégias de ensino que se mostraram profícuas 

por levar em consideração as especificidades visuais dos alunos surdos e outras que não 

apresentaram benefícios para a sua aprendizagem, mas evidenciaram o esforço de Flora em 

tornar acessível para eles as informações e ensinamentos discutidos nas aulas. Na próxima 

seção, apresento as estratégias mediadoras utilizadas pelos alunos surdos no processo de 

aprendizagem do inglês. 

 

3.2 ESTRATÉGIAS MEDIADORAS UTILIZADAS PELOS ALUNOS SURDOS NO 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO INGLÊS 

 

Outro objetivo deste trabalho foi identificar as estratégias mediadoras que os 

alunos surdos utilizaram com seus pares durante a realização das tarefas, além de analisar se, 

e em que medida, a colaboração entre eles auxiliou a aprendizagem de Inglês sob uma 

abordagem instrumental. O recorte para as análises foi feito levando-se em consideração os 

tipos de mediação baseada na interação colaborativa entre os alunos.  

Passo agora à discussão sobre as estratégias mediadoras de aprendizagem 

utilizadas pelos alunos surdos. 

 

3.2.1 Estratégias mediadoras dos alunos surdos 

 

Baseada no entendimento de que estratégias mediadoras podem ser consideradas 

como ferramentas linguísticas utilizadas para ampliar e transcender o conhecimento por meio 

da interação (FEUERSTEIN et al., 2002), ao longo deste estudo foi possível identificar as 

seguintes estratégias mediadoras adotadas pelos alunos surdos  para ajudá-los a transpor as 

dificuldades na aprendizagem da língua inglesa: repetir informações, pedir ajuda, procurar o 
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significado das palavras e dos sinais, interagir com mais de um colega ao mesmo tempo, criar 

sinais novos e discutir sobre as línguas. A seguir, faço a descrição e a análise dessas 

estratégias. 

 

3.2.1.1 Repetir para si mesmo as informações como forma de memorização 

 

Muitas vezes os alunos repetiam sinalizando para si mesmos como forma de 

memorizar a informação recém adquirida. Em uma aula, Flora explicava sobre informação 

verbal e informação não verbal, destacando os tipos de informação não verbal, como 

desenhos, quadros, tabelas, entre outros, que podem acompanhar textos escritos, e Aldo, 

olhando para baixo, repetiu, para si mesmo, os sinais /DESENHO/ e /NÃO VERBAL/ quatro 

vezes, como exercício de memorização, sem notar que Raul, sentado ao seu lado, o observava. 

A seguir, a descrição desse momento da aula. Na coluna à esquerda está a fala da professora e 

na coluna à direita, a fala dos alunos, que acontece simultaneamente à fala da professora, no 

momentos marcados pelo número 1 e pelo número 2. 

 

[33] 

Quadro 10 – DO – Notas de campo – DV e DS – gravação em vídeo. 

FLORA: Normalmente é uma informação específica... de 

data, número, nome próprio. É uma informação que vai 

estar em destaque não só pelas figuras, mas também o 

destaque em negrito. A gente tem mais destaque em itálico, 

não é? Como eu já disse e repito: a formatação do texto, a 

disposição do texto na folha também ajuda a gente... a 

entender o texto, a mensagem do texto, o conteúdo do 

texto, o objetivo do texto. Ok? A gente vai chamar isso.. a 

outra estratégia, essa outra estratégia.. é.. {escreve a 

palavra no quadro} 

 ----1 

informação não verbal. ..Informação não verbal, ok? .. 

Informação não verbal. Informação que não está somente 

escrita no texto, {a professora faz gesto de escrever, que 

também é sinal de escrever} 

----2 

... no texto corrido ... mas informação que está presente no 

número, na data, no itálico, na figura... [não v-e-r-b-a-l] 

ok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

ALDO: Desenho, desenho, desenho, 

desenho/ 

{Aldo faz um sinal VERBO-NÃO para si}. 

 

 

2. 

RAUL: Não verbal. É informação diferente 

de texto. Não é escrito. Desenho. É 

informação não escrita, não v-e-r-b-a-l, é 

figura etc... 
 

Fonte: Transcrição de um trecho de aula sobre informação verbal e informação não verbal com fala consecutiva 

de Flora e dos alunos. 

 

Quando terminou de repetir, Aldo ergueu os olhos e viu que Raul olhava para ele. 

Então, Aldo fez uma expressão interrogativa, demostrando estar ainda com dúvidas, e repetiu, 
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pela quinta vez, os sinais. Raul balançou a cabeça afirmativamente, confirmando a informação 

de que „desenho‟ era um tipo de informação não verbal. Aldo utilizou da repetição como forma 

de memorizar a informação previamente adquirida e ratificada por outro colega. Nesse sentido, 

observamos uma situação de andaimento entre Aldo e Raul, na qual Raul auxilia Aldo 

ofertando a ele uma informação necessária para sanar sua dúvida. Raul, sendo a pessoa com a 

informação, ao dispô-la para Aldo, acaba servindo de apoio para ele. O conceito de andaime 

explicita que o suporte dado pelo par mais competente é por meio da fala (WOOD; BRUNER; 

ROSS, 1976), mas está clara a situação de andaime ofertado por Raul a Aldo, ainda que o único 

elemento verbal
132

 expresso nessa interação tenha sido a expressão não manual interrogativa de 

Aldo e o movimento afirmativo com a cabeça feito por Raul. Raul, somente por meio da 

observação e sem que Aldo notasse, acompanhou a sinalização de Aldo, sem interferir, e 

somente no momento em que ele demostrou, por meio da expressão não manual interrogativa 

que ainda tinha dúvidas, Raul, prontamente ofereceu apoio, confirmando a informação somente 

com a cabeça. 

Para que ocorra o fornecimento de andaime, além da participação do par mais 

competente, aquele que detém a informação e tem consciência do seu conhecimento, é 

necessário que o par menos competente se mostre aberto para aceitar a ajuda e a orientação do 

colega.  

 

3.2.1.2 Dar e pedir ajuda ao colega sobre as aulas de Inglês Instrumental 

 

Guerrero e Villamil (2000) referem-se à assistência, ou andaimes, como 

comportamentos de suporte por meio dos quais o especialista pode ajudar o aprendiz a 

alcançar níveis mais altos de regulação.  

Ao observar o exemplo 34, é possível perceber que o andaime ofertado por Raul 

para ajudar Aldo também favoreceu Júlia, que, sentada ao lado de Raul, também viu a 

repetição de sinais /VERBO-NÃO/ feita por Aldo. Júlia voltou a olhar para o intérprete, que 

repetia a explicação dada por Flora, mas continuou atenta e percebeu que Raul estava 

ajudando Aldo.  

                                                 
132

 Elemento verbal em oposição à elemento não verbal, já que a expressão não manual é elemento constitutivo 

gramatical da libras (FELIPE; MONTEIRO, 2008; QUADROS; KARNOPP, 2004). 
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Quando Raul voltou a olhar para o intérprete, Júlia entendeu que Raul tinha 

cessado de assistir Aldo e então tocou
133

 em seu braço, chamando sua atenção, e lhe disse, 

explicitamente, que não havia entendido a explicação da professora, como podemos ver no 

diálogo a seguir. 

 

[34] 

Júlia:  „Não verbal‟... Não entendi... 

Raul: „Não verbal‟ é informação diferente. Não é o que está escrito. 

Júlia: É um texto diferente? 

Raul: Não. Não. É informação que não é escrita, não verbal, é informação que está na figura, no 

desenho... mas não está escrita. 

Júlia:  Ah... Entendi. Entendi. 

[DS – gravação em vídeo da interação entre Júlia e Raul sobre informação não verbal] 

 

Nesse diálogo, encontramos mais de um tipo de andaime, como o uso de 

perguntas (“É um texto diferente?”), a identificação e correção de erros (“Não, não. É 

informação que não é escrita”), e explicações (“É informação que está na figura, no desenho... 

mas não está escrita”), conforme explicitam Lin e Samuel (2013). Nesse diálogo, Raul é 

percebido como o par mais competente, pois é ele que esclarece a dúvida de Júlia, fornece 

informações e esclarecimentos, auxiliando-a no entendimento de um conceito, como 

postulado por Figueiredo (2006). Raul explica novamente para Júlia, que formula uma 

hipótese sobre o que acha ter entendido. No entanto, Raul refuta a hipótese dela, explica de 

novo, e cita dois exemplos, o que ajuda Júlia a entender o conceito de informação não verbal. 

Brunner, Ross e Wood (1976) classificam esse tipo de interação como instrucional ou 

explicativa e a consideram importantes para o desenvolvimento da pessoa. 

Na figura abaixo, podemos ver a posição que Aldo, Raul e Júlia ocupavam 

durante essa aula. 

 

[35] 

Figura 18 – DV – Imagem ilustrativa do posicionamento dos alunos em sala. 

                                                 
133

 Na interação com a pessoa surda, é comum o toque no braço ou ombro do interlocutor como forma de chamar 

sua atenção, sem que isso seja considerado intrusivo ou indelicado (COHEN, 1994). 
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Fonte: Elaborada pela autora desta tese. 

 

É importante ressaltar a importância do aspecto visual da libras como fator que 

propiciou Júlia acompanhar a explicação de Raul. Além disso, por ser a língua compartilhada 

pelos interlocutores, favoreceu a mediação, enriquecendo a interação e promovendo a 

aprendizagem, conforme afirmam Souza e Almeida (2014), entre outros autores. 

Outra observação a ser feita sobre esse momento de mediação está relacionada ao 

fato de os alunos não terem contado com a participação de Flora, o que tornou a interação 

mais linear e menos hierárquica, como esclarecem autores como Donato (1994), Figueiredo 

(2006), Oxford, (1997) e Richards e Rodgers (1986). 

 

3.2.1.3 Perguntar o significado das palavras e dos sinais 

 

Em uma aula cujo tema era a composição de palavras, durante a correção de uma 

tarefa, os alunos se depararam com as palavras underground e worm. Flora perguntou para a 

turma o significado de worm, e nenhum aluno respondeu. Aldo rapidamente pegou o celular e 

fez uma consulta na internet, fazendo o sinal /MINHOCA/ para Raul, que, aparentemente
134

, 

duvidou de Aldo. Nesse momento, um aluno ouvinte respondeu. Então Aldo mostrou o 

celular para Raul a fim de que ele pudesse ver a resposta por si. Raul, então, concordou e 

repetiu o sinal /MINHOCA/. Aldo mostrou o celular para Iago, que faz o sinal /NOJO/, rindo. 

                                                 
134

 É possível inferir pela expressão não manual de Raul indicando dúvida. 
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Flora perguntou então onde as worms viviam, e Raul respondeu. Ivo, então, pediu a Raul para 

repetir a resposta. Então Raul digitou /W-O-R-M/ e sinalizou que viviam debaixo da terra. 

Não perguntar para a professora ou para o intérprete o significado de worm, mas, 

em vez disso, usar o celular para buscar o significado na internet, deu autonomia a Aldo que, 

além de ampliar seu conhecimento linguístico, favoreceu a aprendizagem dos colegas ao 

compartilhar com eles esse novo saber. Para Swain (2000), a troca de ideias e informações por 

meio da interação é uma das características da aprendizagem colaborativa. 

Outra forma de scaffolding adotada pelos alunos para saber o significado das 

palavras e nos momentos de dúvidas foi perguntar ao colega, como fez Júlia. Durante uma aula 

sobre os verbos modais, Flora escrevia no quadro conforme ia explicando. No momento em que 

escreveu a palavra can, Júlia voltou-se para Raul e tiveram um rápido diálogo, descrito a seguir. 

 

[36] 

Júlia: A tradução de can é lata, é lata? 

Raul: Can é verbo. Ela (Flora) está explicando agora. 

Júlia: Mas eu sei... eu já sabia...can é lata... de refrigerante. Então pode ser os dois? 

Raul: Talvez.. pode ... os dois. É possível. 

Júlia: (balança a cabeça afirmativamente) 

[DS – gravação em vídeo da interação entre Júlia e Raul sobre a palavra „can‟] 

 

Júlia conhecia um dos usos da palavra can (“eu já sabia... can é lata... de 

refrigerante”), então, quando Flora apresentou outro significado para o mesmo termo, Júlia 

quis confirmar com Raul (“A tradução de can é lata, é lata?”). Porém, Raul baseou sua 

resposta na explicação da professora (“Can é verbo... Ela está explicando agora”), mas sem 

refutar a informação que Júlia lhe deu, pois aceitou a possibilidade de o termo ter mais de um 

significado, o que aumentou em Júlia a sua confiança. Quanto a Raul, ao responder à pergunta 

de Júlia, deu início a um diálogo onde ele foi duplamente beneficiado, pois teve a 

oportunidade de aprender com Flora (can é verbo) e com Júlia (can é lata). Como Júlia estava 

certa quanto ao significado de can, e como a nova informação de que can era verbo vinha da 

professora e foi ratificada por Raul, Júlia aceitou a possibilidade de o termo can ter dois 

significados, o que resultou em um momento rico de coconstrução de conhecimento 

(OXFORD, 2003). 

Em vários outros momentos, os alunos buscaram saber o significado de palavras por 

meio de buscas individuais na internet ou perguntando diretamente aos colegas, aos intérpretes 

e para Flora. Isso denota o interesse deles em aprender novos termos e participar dando das 
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aulas. Os alunos também tiveram oportunidade de discutir sinais da libras, o que resultou na 

ampliação do vocabulário deles. Descrevo a seguir o momento em que Aldo quis saber o sinal 

correspondente à palavra „estratégia‟. Vejamos o diálogo onde Aldo pergunta para Júlia o sinal 

de „estratégia‟. 

 

[37] 

Aldo: E-S-T-R-A-T-É-G-I-A tem sinal? Não lembro... Eu sei que tem, mas não lembro. 

Júlia:  Tem sinal? Não. 

Aldo: Intérprete diz que tem sinal. 

[DS – gravação em vídeo da interação entre Aldo e Júlia sobre o sinal „estratégia‟] 

 

Gilda e João olham para Aldo nesse momento e Aldo faz a pergunta novamente. 

Lia, que não participava do diálogo, se antecipa e responde que também não sabe. João 

responde: 

 

 

[38] 

João: E-S-T-R-A-T-É-G-I-A? (confirma por meio da digitação)  

Aldo: Sim. 

João: (fazendo o sinal) /ESTRATÉGIA/. 

Aldo:  É mesmo. (repete o sinal duas vezes) 

[DS – gravação em vídeo da interação entre Aldo e Júlia sobre o sinal „estratégia‟] 

 

Aldo, embora soubesse da existência do sinal para o termo „estratégia,‟ não 

conseguiu se lembrar dele. Perguntou para Júlia, que, por desconhecer o sinal, disse que não 

existia. No entanto, João, que viu a conversa entre Aldo e Júlia, deu continuidade ao diálogo, 

digitando a palavra „estratégia‟ com o objetivo de se certificar de qual palavra eles estavam 

tratando. Com a afirmação de Aldo, João faz o sinal e Aldo concordou, repetindo o sinal duas 

vezes, como estratégia de memorização. Novamente vemos a visualidade da língua 

proporcionando momentos mais amplos de interação. Diálogos entre pessoas que estão 

sentadas próximas podem ser acompanhados por outras pessoas que estão a certa distância. 

Da mesma forma, pessoas podem conversar normalmente mesmo não estando muito 

próximas, fator que favorece a estratégia a seguir. 
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3.2.1.4 Interagir com mais de um colega ao mesmo tempo 

 

Em princípio, a tarefa colaborativa pressupõe que o trabalho seja realizado, pelo 

menos, entre duas pessoas, ideia ressaltada por Flora que, frequentemente, pedia aos alunos 

para fazerem as tarefas em dupla. No entanto, os dados revelaram que os alunos surdos, 

mesmo quando orientados para trabalhar em duplas, trocavam informações com os outros 

colegas surdos, já que, devido à natureza da língua, não podiam ocultar o que sinalizavam, 

permitindo que os colegas acompanhassem os diálogos realizados entre eles. Assim, era 

possível interagir com os outros colegas, além do seu par na dupla, e fora dos momentos 

destinados propriamente à realização de tarefas e discussão com os colegas. 

Esse tipo de interação ocorre com frequência, como podemos ver no exemplo a 

seguir, observado em outra aula, na qual os alunos Aldo, Raul, Ivo e João discutiam sobre a 

palavra underground. Flora pergunta aos alunos sobre o significado do termo underground. 

Ela sugere que os alunos separem a palavra e pergunta a eles se conhecem o significado de 

uma delas. Vejamos a discussão realizada pelos alunos. 

 

 

[39] 

Aldo: Pode separar?  

Raul: U-N-D-E-R é embaixo. 

Aldo: Mas pode separar? Não é sempre junto? 

Raul: Tem duas palavras: /U-N-D-E-R/ e /G-R-O-U-N-D/. /U-N-D-E-R/ é debaixo.  

Aldo: Mas é sempre junto?  

Ivo: Mas /U-N-D-E-R/ é embaixo do que? 

Raul: /U-N-D-E-R-G-R-O-U-N-D/ é debaixo da terra, mas pode separar. 

Aldo: Ah... então tem /U-N-D-E-R/ sozinho. 

Ivo: Então /U-N-D-E-R/ com outra palavra pode. 

Raul: Pode junto e pode separado. 

Ivo: E /G-R-O-U-N-D/é terra. Certo. 

João: Essa é a letra D? 

Raul: Não. É a outra. 

João: Então /U-N-D-E-R/ é chão. É chão? 

Raul: Rsrsrs. Não. Olha no quadro. /G-R-O-U-N-D/ é chão. /U-N-D-E-R/ é debaixo e pode 

separar. Pode junto e pode separado. 

João: Não vejo daqui, a luz atrapalha. Mas, tá. Entendi. A minhoca então fica debaixo da 

terra....legal!. 

[DS – gravação em vídeo da interação dos alunos surdos] 
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A distância entre os alunos, por exemplo, Ivo e João, como mostrado na figura a 

seguir, não impediu que conversassem entre si. 

 

[40] 

Figura 19 – DV – Imagem ilustrativa da posição dos alunos interagindo em sala. 

 
Fonte: Elaborada pela autora desta tese. 

 

Nessa interação também é possível observar a troca de papéis entre Aldo e Raul. 

No início, era Aldo quem tinha a informação (significado do termo worm). Portanto, ele era o 

par mais competente. No entanto, minutos depois, o par mais competente passa a ser Raul, 

pois é ele quem tira as dúvidas de Ivo e de Aldo sobre a formação morfológica do termo 

underground. Há também a retomada de significado por parte de João, ao trazer de volta a 

palavra worm, deixando claro que foi, nesse momento, que ele entendeu o significado da 

palavra underground. Essa mudança de papéis confirma a percepção de Donato (1994), que 

afirma que aprendizes no mesmo nível de desenvolvimento real, ambos trabalhando em suas 

respectivas ZDP, também podem interagir de modo a se desenvolverem cognitivamente por 

meio de questionamentos e de ajuda mútua. 

Os alunos surdos podem conversar entre si mesmo não estando tão próximos 

fisicamente devido à característica visual da libras. No entanto, o fato de estarem sentados 

entre duas pessoas conversando, não os obriga a participar de uma discussão que elas possam 

estar tendo. Em outra aula em que, em dupla, deveriam fazer uma tarefa e sobre identificação 

de tipos de textos, vemos que os alunos Elza, Raul, Lia, Iago, Aldo, Ivo e João, sentados lado 

a lado, formam possíveis duplas, como mostra a figura a seguir.  

 

[41] 
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Figura 20 – DV – Imagem ilustrativa dos alunos que participaram da discussão sobre receita 

culinária. 

 
Fonte: Elaborada pela autora desta tese. 

 

Porém, os alunos Elza, Iago e Aldo, mesmo próximos dos outros alunos, não 

participam da discussão sobre o termo „ingredients,‟ presente em uma receita culinária, texto 

a ser trabalhado na tarefa. Ivo e Lia conduzem o diálogo, João e Raul tecem comentários e 

Elza e Iago não se manifestam, apesar de acompanharem a discussão, e, por último, Aldo, que 

continua fazendo a tarefa individualmente, escrevendo na folha. No excerto 42, apresento o 

texto que embasa a discussão. 

 

[42] 

Figura 21 – DE – Texto da receita culinária – Flora.  
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Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

O texto é uma receita culinária de frango frito, cujos ingredientes principais são 

frango, óleo e leite. A seguir, apresento a discussão realizada pelos alunos, em que, 

novamente, ficam nítidas a importância do colega nos momentos de dúvidas e a troca de 

conhecimento que conduz a aprendizagem. 

 

[43] 

Lia: I-N-G-R-E-D-I-E-N-T-S? O que é? 

Ivo Você não sabe e vai fazer comida, olha a receita, e pega uma coisa e coloca na panela, pega 

outra coisa e coloca na panela, olha I-N-G-R-E-D-I-E-N-T-S. É uma lista. 

Lia: É verdade. 

João: (rindo) Ela nunca fez comida! 

Ivo: Tem gente que a profissão é cozinhar, por exemplo, padeiro, gente que faz comida boa para a 

saúde. 

Lia: Ah, eu sei. 

João: Tem comida que ajuda a saúde, melhora. 

Lia: Olha, presta atenção, aqui fala I-N-G-R-E-D-I-E-N-T-S. 

Raul: É para emagrecer? 

Lia: Não. É R-E-C-E-I-T-A. É igual I-N-G-R-E-D-I-E-N-T-S. Uma lista, como faz a comida. 

Raul: Ah, tá! 

Ivo: Deixa eu perguntar: Aqui fala de frango, óleo e leite. Leite? Olha, frango, óleo, leite... 

Estranho. Rsrsr. É isso mesmo? 

Lia: É. 

Ivo: Misturado? 

Lia: Sim. 

Ivo: Tem frango, ok, óleo, ok, mas leite?? Nunca vi. 
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Lia: Tem sim, certeza. 

Ivo: Frango, óleo, mas leite, como?? 

Lia: Espera, eu ... (risos) 

Ivo: Frango com leite? Eu nunca comi. (risos) 

Raul: Frango com óleo sim.. (risos) 

Lia: Tem. Sim. 

Ivo: Então, como?? Como? 

Lia: Olha, presta atenção. Tem leite, tem sal P-I-T-A-D-A, tem K-N-O-R, só um pouco, tudo 

junto. Misturado. Tem sim.  

Raul: De caixinha? 

Lia: Isso. Também sim. 

[DS – gravação em vídeo] 

 

Lia e Raul não reconhecem o sinal correspondente em libras para o termo 

„ingredient‟, uma vez que utilizaram a digitação todas as vezes que se referiram a ele. Lia, por 

não saber o significado, pergunta de forma direta para Raul, que, mesmo desconhecendo o 

sinal, soube fornecer a explicação e a descrição do contexto da palavra por meio de exemplo, 

o que fez com que Lia ativasse seu conhecimento de mundo, resgatando informações 

adquiridas em outros contextos, provavelmente em casa ou em programas de televisão. 

Em momento contínuo, Ivo estranha o fato de ter leite na lista de ingredientes e 

pergunta para Lia, assumindo que ela sabe cozinhar. Lia afirma, convicta, que sim, e tenta 

explicar para Ivo, que a interrompe repetindo que nunca comeu frango com leite. Raul 

acrescenta que já comeu frango com óleo. Lia então explica o que parece ser um molho, pois 

ela fala de pitada de sal, „páprica‟ e leite misturados. Raul complementa perguntando se vem 

em caixinha.
135

 Lia responde afirmativamente e, nesse momento, todos se voltam para a 

professora. Para Chenu e Jisa (2009), as pessoas fazem uso de seu conhecimento de mundo 

como estratégia que pode facilitar a aprendizagem de uma outra língua. 

Por fim, esse momento também serviu de brincadeira e descontração, quando João 

diz que Lia não sabe cozinhar, por isso não conhece a palavra ingredients. A interação entre 

os alunos torna possível o apoio mútuo entre eles, o que favorece a aprendizagem, fazendo 

com que cada um trabalhe na sua ZDP (VYGOTSKY, 1996). 

                                                 
135

 Ela agita a mão como se estivesse segurando uma caixinha com os dedos polegar e indicador. 
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3.2.1.5 Criar novos sinais 

 

Outros momentos cuja interação colaborativa resultou em uma construção 

bastante produtiva foram aqueles em que os alunos discutiram sobre a criação de sinais. É fato 

que, no léxico da libras, há sinais que ainda não foram sistematizados, especialmente sinais 

que pertencem a uma área de conhecimento específico (CARVALHO, 1989; GARCIA, 

2009), que levam as pessoas a fazer uso da digitação. No entanto, a recorrência de certas 

palavras é uma das causas que impelem a criação de sinais. 

A aula de Língua de Inglesa se mostrou um ambiente favorável também para a 

discussão e a reflexão sobre a libras e o português, aumentando o conhecimento e ampliando 

o vocabulário dos alunos surdos nas três línguas. A inserção dos surdos em novos ambientes 

promove o desenvolvimento da língua fomentado pela necessidade de criação de sinais, o que 

resulta sempre em negociação de significados e interação entre os surdos envolvidos nesse 

processo. No caso das aulas de Inglês, conceitos específicos próprios desse contexto foram 

apresentados aos alunos surdos e, pela frequência com que foram utilizados, o grupo de 

alunos surdos sentiu a necessidade de criar sinais para tais conceitos, novos em seu repertório. 

Foi o que ocorreu, por exemplo, com as palavras „cognato‟ e „falso cognato‟. Por serem 

conceitos muito utilizados nas aulas de língua estrangeira e, por isso, a todo o instante, o 

intérprete tinha que fazer a digitação, João, Aldo, Ivo, Iago e Raul, mas principalmente Raul, 

João e Aldo, deram início a um diálogo que resultou na criação dos respectivos sinais. 

A criação de um sinal demanda três tipos distintos de conhecimento: o 

conhecimento linguístico a respeito das regras de construção lexical, o conhecimento do 

conceito do sinal a ser criado e o conhecimento cultural (NASCIMENTO, 2009; SANDLER; 

LILLO-MARTIN, 2006). Assim, por exemplo, diante da repetição da palavra „cognato‟ pela 

professora, e a repetição da digitalização pelo intérprete, e tendo entendido o seu conceito, os 

alunos iniciaram a discussão a seguir. 

 

[44] 

João: C-O-G-N-A-T-O é português? 

Raul: Não. C-O-G-N-A-T-O é palavra. 

Aldo: Eu acho que é característica. 

João: Então... É português?  

 [...] 

Ivo: Mas, é português ou inglês? 
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Raul: É igual. Tudo é igual. Os dois são iguais
136

. 

João: Então, é palavra e significado igual? 

Raul: É. Porque é a mesma... Continua a mesma palavra. 

Aldo: /IGUAL/+ /CONTINUA/ 

João: /IGUAL/ + /CONTINUA/ ou /MESMO/ + /CONTINUA/? 

Raul: /MESMO/ + /CONTINUA/ 

 [...] 

Aldo: Então, pode ser /IGUAL/ + /PALAVRA/? 

Raul: /PALAVRA/ + /IGUAL/, /PALAVRA/ + /IGUAL/, /IGUAL/+ /PALAVRA/ 

Aldo: E /SIGNIFICADO/ + /CONTINUA/? 

Raul: Mas, precisa ter o sinal /PALAVRA/ porque é a palavra que é principal, que parece. 

João: Então, precisa ter /PALAVRA/ porque é português. 

Raul: A palavra é igual. Português e Inglês... Entendeu? 

João: Mas, tem significado também... 

Raul: Tem... e é igual também.. 

João: Igual não. É só parecido. 

Raul: /PALAVRA/ +/PARECIDA/. /PALAVRA/ + / PARECIDA/. 

João: Palavra parecida, palavra parecida. Bom. Agora está certo. Combinou certo. 

[DS – gravação em vídeo da discussão sobre o sinal /COGNATO/] 

 

Essa discussão resultou na criação do sinal „cognato‟, conforme ilustrado no 

exemplo 45. 

 

[45] 

Figura 22 – DV – Sinal /COGNATO/ (palavra + parecer) – alunos 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Não farei uma discussão sobre a validade ou não do sinal, mas é possível dizer que 

ele atende aos princípios morfológicos e semânticos da libras (NASCIMENTO; CORREIA, 

2001; QUADROS; KARNOPP, 2004; SANDLER; LILLO-MARTIN, 2006). O mais 

importante, porém, é o momento interacional que sustentou a discussão. De posse dos três 

conhecimentos citados anteriormente, ainda que de forma básica, ao se verem diante da 

                                                 
136

 Enquanto Raul se referia ao conceito de cognato, dizendo que são palavras iguais, Ivo queria saber se a 

palavra „cognato‟ era uma palavra da língua inglesa ou da língua portuguesa.  
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necessidade de citar um conceito, os alunos propuseram um sinal, discutido e construído de 

forma colaborativa. 

É importante notar que, embora Iago e Ivo estivessem presentes e acompanhando 

a discussão, tentaram contribuir com sinais, mas as respostas que apresentaram fugiam ao 

escopo da discussão, então permaneceram em silêncio. Já Raul, João e Aldo discutiram de 

forma colaborativa, pois, além de prestarem atenção ao que o colega estava dizendo, 

ponderavam sobre cada sugestão, embora, dos três, Raul fosse o mais seguro e, por isso, todos 

acatavam suas respostas e negativas. Interessante observar que, por terem entendido o 

conceito da palavra „cognato‟, todos os termos sugeridos („igual‟, „mesmo‟, „continua‟) 

estavam relacionados com a palavra. Isso mostra que eles tinham o conhecimento exigido e o 

nível adequado para a tarefa que eles próprios haviam se designado a realizar. Mostra também 

que o sinal é fruto da coconstrução de conhecimento entre os alunos, criado a partir da 

interação e da negociação decorrentes da aprendizagem colaborativa (DONATO, 1994; 

FIGUEIREDO, 2006). Para Vygotsky (1996), o indivíduo está em contínuo desenvolvimento, 

que varia conforme o ambiente onde se encontra inserido e as relações sociais que estabelece 

por meio da interação. Iago e Ivo, ainda que não tenham participado do diálogo, podem ter 

compartilhado a ZPD articulada por Raul, João e Aldo, porque, ao acompanharem a discussão 

por meio da observação, se inseriram nesse “lugar metafórico” (LIGHTBOWN; SPADA, 

2013, p. 25) e, portanto, podem ter sido favorecidos pela aprendizagem colaborativa. 

Já a discussão do sinal de /FALSO-COGNATO/ foi mais rápida, visto que 

partiram do sinal de „cognato‟, como base para a criação de um novo sinal relacionado. O 

sinal está ancorado nos sinais „palavra‟ e „me irrita‟, onde o falso é aquilo ou aquele que me 

atrapalha. Vejamos o sinal ilustrado na figura a seguir. 

 

[46] 

Figura 23 – DV – Sinal /FALSO-COGNATO formado pela combinação dos sinais 

/PALAVRA/ e /IRRITAR/ (palavra + irritar) – Alunos. 
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Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Dessa forma, a partir do entendimento do conceito da ideia, que o surdo só tem 

pleno acesso por meio da libras, sua língua materna, ele terá condições de construir 

conhecimento (SKLIAR, 1998). Somente na presença de outro surdo, ou daquele que tem 

domínio da libras, é possível ao surdo a criação de novos sinais como estratégia mediadora 

para representar construtos e construir significados em inglês.  

Outra discussão sobre sinal aconteceu durante a explicação de Flora sobre o termo 

„palavra-chave‟. Vejamos a explicação de Flora. 

 

[47] 

Flora: Essas palavras são imprescindíveis. Então essas palavras a gente chama de palavras-chave. 

Né? Vou botar bem grande aqui no quadro. São palavras-chave. Então, a característica delas, 

lembra que eu perguntei para vocês? Quantas vezes? Que uma das características das palavras-

chave é que elas se repetem? São palavras que se repetem (escreve no quadro). São, portanto, 

palavras importantes. 

[DVb – gravação em vídeo da explicação de Flora sobre o termo „palavra-chave‟] 

 

A partir dessa fala de Flora, iniciou-se a discussão sobre o sinal /PALAVRA-

CHAVE/, apresentada a seguir. 

 

[48] 

João: Tem sinal? 

Raul:  O quê? 

João: Tem sinal? 

Raul: Palavra (faz o sinal /PALAVRA/ com as duas mãos, encostando a lateral de ambas as mãos). 

João: Tem um sinal tudo junto? UM sinal? Junto? 

Raul: É palavra com explicação. /PALAVRA + EXPLICAÇÃO/. 

João: Mas tem chave. Tem o sinal /CHAVE/. (Fazendo o sinal /PALAVRA/ e o Sinal /CHAVE/ 

com a mesma mão). 

Raul: Então... /PALAVRA + EXPLICAÇÃO. (Raul faz o sinal /PALAVRA/ com a mão esquerda 

e o sinal /EXPLICAÇÃO/ com a mão direita). 

João: Ah! (Com a mão esquerda, fez o sinal /PALAVRA/ e com a mão direita o sinal 

/EXPLICAÇÃO/ seguido do sinal /CHAVE/). 

Aldo: Palavra-chave (Aldo acompanhou o diálogo sem se manifestar. Nesse momento, porém, ele 

repete o sinal palavra-chave, realizado por João).  

João: Isso. Palavra-chave.  

Raul: (Fazendo o sinal /PALAVRA/ com a mão esquerda e o sinal /CHAVE/ com a mão direita. 

Novamente ele faz os sinais e nesse momento de forma simultânea) 

(Aldo e Raul concordam com João, balançando afirmativamente a cabeça.) 

Aldo: E o significado? 
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Raul: Você tem a palavra, você está lendo e vê a palavra de novo, de novo. Essa palavra é 

importante. Você precisa saber. 

João: É a que explica bem a ideia.  

Aldo: A palavra-chave eu preciso entender, então. 

Raul: Isso. Olha no quadro, ou pergunta a professora. Palavra-chave. 

Aldo: Já entendi. 

[DS- gravação em vídeo da discussão dos alunos surdos sobre a criação do sinal /PALAVRA-

CHAVE/] 

 

O sinal resultante dessa discussão está mostrado a seguir. 

 

[49] 

Figura 24 – DV – Sinal /PALAVRA-CHAVE (palavra + chave) – alunos. 

  
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

O diálogo foi produtivo, pois Aldo, Raul e João esclareceram suas dúvidas, numa 

construção conjunta e colaborativa, quando, por meio da interação, trocaram ideias e 

informações, e, portanto, forneceram andaimes que favoreceram a aprendizagem 

(FIGUEIREDO, 2006; SWAIN, 2000). Essas discussões confirmam os pressupostos da teoria 

sociocultural e da aprendizagem colaborativa de que a interação e a colaboração favorecem a 

aprendizagem, de acordo com Bruffee (1999), Figueiredo (2006) e Vygostky (1994). 

 

3.2.1.6 Discutir sobre as línguas 

 

Conforme afirma Rivers (1996), a interação pode ocorrer entre o leitor e o texto, 

entre o professor e o aluno, entre os alunos etc., que, ao interagirem, fomentam uma 

percepção sobre a língua (noticing), permitindo ao aprendiz formular e testar hipóteses e, por 

conseguinte, levando-os a refletir sobre a estruturação e o funcionamento da língua. Entre as 

discussões realizadas, houve uma sobre o termo sleepwalker que, em inglês, é uma palavra 
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composta – Sleep (dormir) + walker (aquele que anda) – e em português, a palavra 

correspondente é uma palavra simples – „sonâmbulo‟. A professora pergunta sobre a 

possibilidade de formação dos sinais em libras, e Ricardo responde que há sinais compostos e 

simples, e cita como exemplo o sinal /ESCOLA/, que é um sinal composto em libras, mas o 

seu termo correspondente tanto em português quanto em inglês é simples. Vejamos, a seguir, 

o referido diálogo. 

 

[50] 

Flora: É sonâmbulo... para nós em português. E sleepwalker em inglês. .. Ok? Então, viram como 

a gente pode formar palavras semelhantes ao português. Em português, a gente também 

tem palavras compostas que a gente usa partes... duas palavras. Não tem sufixos e não tem 

prefixos em português? Em inglês, também. Na libras, tem prefixos e sufixos?... Tem ou 

não tem? 

Júlia: Tem sim.
137

 

Flora: Não tem também palavras compostas? Um pedaço de uma palavra e outro pedaço de outra 

palavra? Tem? Então... tem em português, em libras tem e em inglês também tem. 

Raul: O sinal /ESCOLA/ é composto. É o sinal /CASA/ mais o sinal /ESTUDAR/. Juntos 

formam o sinal /ESCOLA/. 

Flora: Yes... Right. Viu? Casa e estudar. Palavra composta. Viu? Em libras tem, em português 

tem e em outras línguas também tem. 

[DV– gravação em vídeo – DS – gravação em vídeo] 

 

Essa discussão foi possível porque Flora insistiu na pergunta e deu tempo para que 

os alunos conversassem entre si e esperou pela resposta deles, o que denota o seu respeito à 

diferença temporal da aula com alunos surdos e ouvintes, como preconizam Fernandes e 

Moreira (2014). Eles somente puderam perceber a semelhança entre línguas nessas aulas, por 

meio desse tipo de discussão, uma vez que as comparações entre a libras e o português 

geralmente são feitas somente em níveis conceituais, dada a diferença de modalidades. No 

entanto, nas aulas de inglês, eles tiveram a oportunidade de comparar línguas da mesma 

modalidade, e ver como as palavras se comportam de forma semelhante – ou muito diferente – 

na forma e também no uso. Em outra aula, também conversando sobre palavras cognatas em 

português e em inglês, Flora perguntou aos alunos se havia ou não sinais cognatos
138

 em Libras 

                                                 
137

 A libras é uma língua polimorfemática, que permite o acréscimo de outras unidades morfológicas em sua 

unidade mínima (NASCIMENTO; CORREIA, 2011). O sinal /CRIANÇAS/, cuja raiz é enriquecida pela 

reduplicação de movimentos e contornos no espaço de sinalização, é um exemplo dessa formação. 
138

 Os sinais /ANO/ e /YEAR/, /NOITE/ e /NIGHT/, entre inúmeros outros são exemplos de sinais cognatos em 

libras e ASL. Entre essas línguas há também a ocorrência de falsos cognatos. São exemplos de falso cognato 

o sinal /COMBINAR-COMPROMISSO/ em libras, que significa „discutir‟ em ASL, e o sinal 

/ORGANIZAR/ em libras, que significa „explicar‟, „descrever‟ em ASL. 
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e ASL. Não obtendo respostas, sugeriu aos alunos que pesquisassem na internet, encerrando a 

discussão.  

Quando o professor promove oportunidades para o estabelecimento de diálogos e 

assume o papel de facilitador no processo de aprendizagem, centrando-o nos alunos 

(OXFORD, 1997), conforme pressupostos da aprendizagem colaborativa (BRUFFE, 1999; 

FIGUEIREDO, 2006; WOOD; BRUNER; ROSS, 1976), ele incentiva os alunos a usar tanto o 

conhecimento linguístico adquirido quanto o conhecimento que possuem em aprender 

línguas, favorecendo o aprendizado multilíngue deles (HAUKÅS, 2016).  

Destarte, é importante destacar que sempre que os surdos estiveram engajados em 

discussões sobre as línguas, a saber: a libras (língua materna), o português (segunda língua) e 

o inglês (terceira língua), eles translinguaram (SAYER, 2013). Os surdos translinguam 

quando passam de uma língua para outra (GUMPERZ, 1982; GROESJEAN, 2010), falam em 

uma língua a respeito de outra, por exemplo, falam em libras sobre palavras em inglês ou 

português, quando explicam termos ou, ainda, quando fazem a digitação, onde a mistura e o 

movimento das línguas envolvidas são mais intensos, simulando uma simultaneidade. Isso é 

possível porque eles se encontram imersos em um contexto multilíngue (ARONIN; 

HUFEISEN, 2009; CENOZ; JESSNER, 2009), utilizando essas línguas por diferentes razões, 

pois elas desempenham diferentes papéis e funções em suas vidas (KEMP, 2009). Nesses 

momentos, eles compartilham os significados das palavras e dos sinais, e, ao mesmo tempo, 

discutem sobre as línguas e interagem por meio delas, em um movimento contínuo de 

coconstrução de significados (GARCIA, 2009), e se fortalecem como grupo social 

competente por meio do conhecimento, confirmando o seu status bilíngue, segundo a 

perspectiva de Braggio (2012). Por fim, é evidente que o ensino de uma terceira língua 

contribui para o desenvolvimento tanto da libras (língua materna) como da língua portuguesa 

(segunda língua). 

Nesta seção, identifiquei as estratégias mediadoras que os alunos surdos utilizaram 

com seus pares durante a realização das tarefas e analisei em que medida a colaboração os 

auxiliou no processo de aprendizagem de inglês. As tarefas e discussões realizadas em sala 

favoreceram a troca de experiências entre os alunos (FIGUEIREDO, 2006; PANITZ, 1999), 

contribuindo para o desenvolvimento linguístico dos alunos nas três línguas envolvidas.  

Passo, agora, para a terceira e última parte deste trabalho, onde apresento as 

percepções da professora e dos alunos surdos sobre o processo de aprendizagem destes. 

 



177 

3.3 PERCEPÇÕES DA PROFESSORA SOBRE A APRENDIZAGEM DE INGLÊS 

INSTRUMENTAL EM UMA SALA INCLUSIVA E AS PERCEPÇÕES DOS 

ALUNOS SURDOS SOBRE A APRENDIZAGEM COLABORATIVA NESSAS 

AULAS 

 

Nesta terceira e última parte deste capítulo, apresento as percepções da professora 

sobre o processo de aprendizagem de inglês em uma sala inclusiva e as percepções dos alunos 

surdos sobre a aprendizagem colaborativa. Inicio discutindo sobre as percepções da 

professora. 
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3.3.1 Percepções da professora sobre a aprendizagem de inglês em uma sala de aula 

inclusiva 

 

Embora tivesse uma vasta experiência com o ensino de inglês, essa foi a primeira 

vez que Flora trabalhou com alunos surdos. A partir da reflexão sobre essa experiência, ela 

relatou algumas percepções que descrevo a seguir. 

 

3.3.1.1 O surdo valoriza o sentimento de coletividade 

 

A companhia de outros surdos é algo que eles buscam e valorizam, pois dão a eles 

visibilidade e, ao mesmo tempo, os fortalece enquanto um grupo. Estar com outros surdos 

também permite aos surdos, principalmente, o uso efetivo da língua de sinais, sua língua 

materna. Esta é a língua com a qual eles estabelecem uma relação afetiva, com a qual têm 

maior familiaridade e com a qual mais se identificam e são identificados, como afirma 

Skutnabb-Kangas (2008). Flora percebeu isso logo nos primeiros dias de aula, pela forma 

como eles foram se inserindo na sua sala de aula, como ela mesma relata.  

 

[51] 

Na segunda aula, Lia não foi, mas pelo que eu lembro aqui, que eu anotei no caderninho aqui... Eu tive 

mais uns cinco alunos surdos, aí de novo quando eu percebi na outra aula, que eles entraram assim, 

que eles estavam lá, mais três... 

[DVb – Transcrição da gravação em áudio da entrevista 3] 

 

Flora se surpreendeu com o número de alunos surdos em seu grupo, que começou 

com uma aluna, chegou a dez alunos e terminou o semestre com sete. Para Behares (1999), a 

cultura surda está fundamentada no encontro surdo-surdo e, por meio de tal interação, eles 

podem se definir de forma positiva ao formularem uma identidade baseada naquilo que eles 

são, surdos, e não baseada naquilo que eles não são, ouvintes, ou ainda, naquilo que eles não 

possuem, no caso, a audição. Ao respeitar e promover esse encontro, mesmo sem entender 

suas razões, Flora apresentou sua sala de aula como um lugar acolhedor, onde os alunos se 

sentiram à vontade. Dois fatos comprovam isso: A disciplina não era obrigatória, e os alunos 

a cursaram até o fim. Os três alunos que desistiram o fizeram por razões pessoais e não 

relacionadas à professora ou à disciplina. 

Estar juntos fortalece a imagem que eles têm de si próprios. Domagala-Zysk 

(2013) ressaltou que a diversidade interna da população surda ainda não é suficientemente 
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reconhecida, e suas características individuais não são aparentes. Isso se dá pelo fato de os 

surdos não se apresentarem e não serem vistos isolados, mas como expoentes de uma 

coletividade, que, segundo Roberts et al. (2001), é o que permite perceber a diferença entre 

eles, os surdos, e os outros, os ouvintes. Flora, com sua sensibilidade e interesse, conseguiu 

ultrapassar essa visão generalista e se aproximar deles vendo-os como indivíduos, inclusive 

distinguindo-os nominalmente
139

, como mostrado em seu diário a seguir. 

 

[52] 

Figura 25 – DE – Diário da professora sobre participação dos alunos – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

A forma de tratamento que Flora dispensa a seus alunos surdos demonstra que o 

respeito, a convivência e a vontade de estabelecer vínculos são meios de desconstruir a visão 

generalista e superficial prevalente na sociedade sobre os surdos. O fato de não terem 

desistido da disciplina denota a empatia e o vínculo afetivo positivo que Flora, mesmo sem 

saber libras, constituiu com o grupo. 

 

3.3.1.2 O professor precisa se empenhar mais quando há alunos surdos na sala. 

 

Para autores como Storch (2011), Vygotsky (1996) e Mutwarasibo (2013), a 

assistência é fundamental para a promoção da aprendizagem, e Flora consegue proporcionar 

condições necessárias para a aprendizagem dos alunos surdos, como ela mesma declara no 

diário, mostrado a seguir. 

 

[53] 

                                                 
139

 Os trechos em branco correspondem aos nomes dos alunos, apagados para preservar sua identidade. 
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Figura 26 – DE – Diário da professora sobre explicação para os alunos – Flora. 

 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

O tipo de atenção dada pela professora aos alunos surdos, perguntando e olhando 

diretamente para eles, fazia com que eles se sentissem mais à vontade para fazer perguntas e, 

ao perguntarem, aumentavam sua participação nas aulas. Essa interação, inicialmente 

estabelecida pelo olhar e mantida enquanto Flora esperava, pacientemente, pela participação 

deles, foi determinante para que eles se manifestassem com perguntas e respostas. Práticas 

como perguntar em duplicidade (a primeira vez, de forma geral, e a segunda, olhando 

especificamente para o seu lado esquerdo, onde estavam sentados os alunos surdos, conforme 

mostrado na Figura 1), ou explicar novamente para os alunos surdos um tópico sobre o qual 

os alunos ouvintes não tinham dúvidas, principalmente questões relacionadas à língua 

portuguesa, demonstram o empenho e a preocupação de Flora com os alunos surdos. Da 

mesma forma, esperar pelas respostas dos alunos surdos e sua respectiva interpretação para o 

português os fazia sentir participantes das aulas, conforme relatado a seguir. 

 

[54] 

Figura 27 – DE – Diário da professora – Nota sobre práticas de ensinar – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 
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Flora atribui a tais ações um peso maior no que diz respeito ao trabalho do 

professor. 

O mesmo pode ser observado em relação à pesquisa para elaboração de material a 

ser usado nas aulas. Vejamos o que diz Flora a esse respeito. 

 

[55] 

Figura 28 – DE – Diário da professora – Nota sobre elaboração de material – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

O conjunto dessas ações costuma fazer parte da rotina pedagógica dos 

professores. O que causa estranheza em Flora é o fato de, ao trabalhar com alunos surdos, elas 

sejam usadas concomitantemente e como ações rotineiras. A maioria dos alunos surdos, ao 

perceber o empenho da professora em tornar a aula acessível, se sentiu encorajada a participar 

das aulas. Eles tiravam dúvidas, respondiam e davam exemplos quando solicitados, ficando 

explícito o andaime ofertado por Flora, segundo a proposição de Vygotsky (1996). 

 

3.3.1.3 Os alunos surdos têm dificuldade com a língua portuguesa 

 

Os alunos surdos apresentam dificuldades em relação à língua portuguesa em 

situações que, para o ouvinte, não são vistas como problema, como o vocabulário, por 

exemplo. Vejamos o exemplo de uma palavra desconhecida pelos alunos surdos e que Flora 

precisou explicar o significado durante a realização da tarefa. Dada a tarefa, mostrada a 

seguir, Telma pergunta para a professora o significado da palavra „sentido‟. 
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[56] 

Figura 29 – DE – Tarefa – aula 3 – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Nesta aula, coincidentemente, a palavra „sentido‟ foi utilizada em dois momentos 

diferentes e com significados distintos. No primeiro momento, a palavra aparece na fala de 

Flora, que pergunta sobre o „sentido‟ do texto como „ideia central‟ do texto, e no segundo 

momento, a palavra „sentido‟ aparece escrita na pergunta do exercício que eles deveriam 

realizar, e está relacionada aos „sentidos sensoriais.‟ Como em libras estas ideias distintas são 

expressas por sinais também distintos, não há confusão semântica. No entanto, a resolução da 

questão número 2 depende do conhecimento do significado da palavra „sentido,‟ que Telma não 

sabe.  
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Outro exemplo de palavra desconhecida é „cruzeiro‟. A seguir, o texto que deu 

origem às perguntas de Júlia. 

 

 

[57] 

Figura 30 – DE – Exercício de interpretação – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

A gravura mostra a imagem de um navio de cruzeiro, que fez com que Júlia 

inferisse o significado de cruise como „navio grande‟, como podemos ver no diálogo a seguir. 

 

[58] 

Júlia: C-R-U-I-S-E é navio grande?  

Flora: Sim. É cruzeiro.  

Júlia: E o que é cruzeiro? 

[DO/DS – gravação em vídeo do diálogo sobre a gravura referente à Figura 30 – Flora/Júlia] 

 

A associação da gravura com a palavra reforça as orientações de vários autores 

(ALBRES, 2010; PADDEN; HUMPHRIES, 2006; QUADROS; SCHMIEDT, 2006), sobre o 

uso de recursos visuais no trabalho com alunos surdos como estratégia mediadora de 

aprendizagem. No entanto, o desconhecimento das palavras impediu Júlia de reconhecer o 

sentido do texto, evidenciando a limitação dessa estratégia, visto que nem toda palavra pode 

ter seu sentido depreendido somente por meio de imagem. 
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Para Flora, o fato de usar textos com gravuras, além de explicar os exercícios e 

colocar os enunciados da prova em português, era uma estratégia que favorecia os alunos. De 

fato, o uso da língua portuguesa seguramente favorecia os alunos ouvintes, por ser sua língua 

materna (BRAGGIO, 2012; FIGUEIREDO, 2015; LIGHTBOWN; SPADA, 2013; 

MITCHELL; MYLES, 1998; QUADROS, 1997; RICHARDS; SCHMIDT, 2010), mas o 

mesmo não acontecia em relação aos surdos, já que, para eles, a língua portuguesa é segunda 

língua (FERNANDES, 2007; QUADROS, 2006). Vejamos o relato de Flora. 

 

[59] 

Flora:  Então, eles têm dúvidas por causa do português. Então, eles não entendem o conceito em 

português, eu estou falando, traduzindo, mostrando em inglês, comparando com o português 

as semelhanças e tudo, aí eles perguntam. 

[DVb – entrevista – Flora] 

 

Além disso, para os alunos ouvintes a semelhança das palavras em inglês com as 

palavras em português, ou os cognatos, é uma estratégia muito útil de leitura, mas que pouco 

favorece os surdos em virtude do limitado repertório que a maioria deles tem da língua 

portuguesa. Flora explicita de forma clara essa dificuldade, como podemos ver a seguir. 

 

[60] 

Flora:  Para ser explicado, a gente tinha que usar o português para explicar para eles ... é ... então isso 

foi difícil. Eu não sei se ainda eu não percebi mais alguma coisa nessa questão por exemplo, 

assim, dos cognatos mesmo, porque é visual quando ele conhece a palavra em português com 

o visual da palavra em inglês. Mas se ele não sabe o visual da escrita, por exemplo, cognato,
140

 

cognates, né que escreve parecido em português, só muda uma letrinha. Mas se ele não sabe 

que é assim em português, o que que significa cognatos, se ele não sabe, como é que ele vai 

comparar com o inglês e saber que é igual porque na língua de sinais dele é outra coisa??  

[DVb – entrevista – Flora] 

 

Flora compreende a dificuldade que os alunos surdos têm em entender alguns 

conceitos relacionados à língua inglesa devido à diferença de modalidade entre essa língua e a 

libras e, por essa razão, ela pondera que a semelhança entre algumas palavras da língua 

portuguesa e da língua inglesa poderia ajudá-los na aprendizagem dessa língua. 
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 As letras „o‟ e „e‟ estão em negrito para auxiliar a visualização da diferença entre as palavras mostrada por 

Flora. 
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3.3.1.4 Não saber ler em português dificulta aprender ler em inglês 

 

Um dos grandes problemas no processo de aprendizagem dos alunos surdos como 

um todo é a aprendizagem da língua portuguesa (BOTELHO, 2002; FERNANDES, 1990). 

Flora aponta os problemas que o surdo tem com o português como um dos fatores que 

dificultam a aprendizagem do inglês e acredita que se eles soubessem ler em português, 

facilitaria a aprendizagem de outras línguas, como podemos ver em seu relato.  

 

[61] 

Flora:  Se eles soubessem ler em português talvez seria muito mais fácil para eles depois lerem em 

outra língua, qualquer que seja ela. 

[DVb – entrevista – Flora] 

 

Ao pensar dessa forma, Flora ressalta a dificuldade dos surdos em relação ao 

português e não leva em conta o conhecimento deles da sua própria língua, a libras. No 

entanto, essa inversão de papéis das línguas também pode ser encontrada nos PCNs, que 

esclarecem que, 

 

[n]o que se refere aos conhecimentos que o aluno tem de adquirir em relação à 

língua estrangeira, ele irá se apoiar nos conhecimentos correspondentes que tem e 

nos usos que faz deles como usuário de sua língua materna em textos orais e 

escritos. Essa estratégia de correlacionar os conhecimentos novos da língua 

estrangeira e os conhecimentos que já possui de sua língua materna é uma parte 

importante do processo de ensinar e aprender a Língua Estrangeira, tanto que uma 

das estratégias típicas usadas por aprendizes é exatamente a transferência do que 

sabe como usuário de sua língua materna para a língua estrangeira. (BRASIL, 1996, 

p. 32). 

 

Ao se referir à língua materna, aparentemente não levam em consideração as 

línguas da modalidade visuo-espacial, visto que ressaltam a experiência do aluno com 

“textos orais e escritos”, revelando a filosofia velada do oralismo que ainda prevalece nesse 

documento. 

Dessa forma, o aluno surdo não tem como transferir elementos da estrutura da 

forma da sua língua materna para nenhuma língua oral que ele estiver aprendendo visto que 

sistemas de escrita das línguas de sinais, como a ELiS, ainda que produtivos, estão em fase 

de difusão, e seu uso ainda não é conhecido. A aparente necessidade de o surdo ter que 

aprender uma língua oral, geralmente a língua majoritária do local onde vive, para, depois , 

aprender uma língua estrangeira, nesse caso uma segunda língua oral, é decorrente da falta 
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dessa escrita. Como não se espera que o ouvinte saiba uma língua de sinais para aprender 

uma língua estrangeira, do mesmo modo não deveria ser necessário ao surdo aprender uma 

língua oral escrita. O que justifica essa incoerência é a necessidade da escrita como forma 

de registro de informações e forma de produção textual em inglês possível para os surdos. 

Ao usar a língua materna dos alunos ouvintes, seguindo uma das estratégias básicas de 

ensino do inglês instrumental, Flora esbarrava na impossibilidade natural de se trabalhar 

com línguas no contexto inclusivo com surdos e ouvintes, sem que um dos dois grupos seja 

prejudicado. Mesmo que o ouvinte saiba libras, e a professora dê aulas em libras, ainda 

assim ele fica limitado às estratégias visuais e se priva de usar a audição, um sentido 

bastante explorado na maioria das abordagens de ensino de línguas. Ao usar a língua 

materna dos ouvintes, Flora torna o processo de aprendizagem de inglês mais difícil para os 

surdos, como ela mesma relata a seguir. 

 

[62] 

Flora:  Porque ... como eu usei o português, e para eu explicar eu tinha que explicar em português, 

quando eu fazia a prova, estavam escritos os enunciados em português, e eu achei uma 

dificuldade para os surdos entenderem, até eu entender que esse era um problema para eles. 

[DO – gravação em áudio – entrevista] 

 

Flora deixa clara sua percepção de que a falta de conhecimento lexical básico na 

língua portuguesa é um fator que dificulta a compreensão da língua inglesa pelos surdos. 

 

3.3.1.5 O conhecimento de mundo dos alunos surdos é limitado 

 

Além do domínio problemático que os surdos apresentam na língua portuguesa, 

Flora atribui a dificuldade dos alunos surdos em entender o que está sendo discutido ao 

conhecimento de mundo muito restrito que eles apresentam, como podemos ver a seguir. 

 

[63] 

Flora:  Então, são essas coisas todas: o português, o conceito que não tem ou esse conhecimento de 

mundo de a gente estar falando de um assunto que é importante, quando a gente enfatiza como 

estratégia esse conhecimento de mundo ser ativado, pra ele trazer informação, pra ele, que ele 

já sabe para ele interagir com a informação nova do texto. Então, eles não tinham essa 

informação. Eles não têm isso. Eles não falam. 

[DVb – entrevista – Flora] 
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Tal percepção foi reforçada durante uma tarefa avaliativa na qual os alunos 

deveriam responder a perguntas sobre a gravura mostrada no exemplo a seguir. 
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[64] 

Figura 31 – DV – DE: Tirinha sobre o termo patent – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Lia perguntou para Flora o significado de „patente‟, e Flora explicou e deu um 

exemplo. Aldo, mesmo sentado próximo a Lia, não estava olhando para Flora e, por esse 

motivo, não viu a resposta e acaba perguntando a mesma coisa para Flora. E Flora, 

novamente, explica o termo „patente‟. Lia e Aldo perceberam que a palavra-chave era 

„patente‟, mas, como não conheciam a palavra, não conseguiram responder às perguntas. 

Foram momentos como esse que levaram Flora a questionar sobre outras razões, 

além da língua portuguesa, que podem dificultar o processo de aprendizagem da língua 

inglesa pelos alunos surdos. Vejamos o questionamento de Flora após a realização de uma 

tarefa. 

 

[65] 

Figura 32 – DE – Diário da professora – Reflexão sobre aprendizagem dos alunos – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 
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Flora faz uma importante reflexão acerca do conhecimento linguístico dos alunos 

surdos em relação à língua portuguesa e chama a nossa atenção para a existência de outras 

razões, além da língua portuguesa, que também dificultam a aprendizagem do inglês pelos 

surdos, como a possível limitação de vocabulário da libras, ou seja, se essa língua possui 

vocabulário para tratar de todas as questões em qualquer área, como explicitado a seguir.  

 

[66] 

Flora:  Essa questão de não ser só o português... é desse conhecimento... só que aí eu ficava em 

dúvida... que ele não tem esse conceito na libras ou porque existe esse conceito, mas ele 

também não sabe, não conhece... E tinha hora em que eu achava que eles ainda não entendiam. 

Eu falando em português, eles traduzindo. Por quê? Aí já tem um problema, eu acho, de 

conceitos. 

[DVb – entrevista – Flora] 

 

Ao fazer tais reflexões, Flora demonstra perceber que a dificuldade dos surdos em 

relação à aprendizagem do inglês extrapola o âmbito da tradução e do conhecimento da língua 

portuguesa, visto que as experiências de mundo e a forma de percebê-lo são diferentes das 

experiências dos alunos ouvintes. O que Flora percebe como limitação, na verdade é 

decorrente da falta de acesso a determinadas informações e conhecimentos que ainda não são 

divulgados em línguas de sinais. A falta de oportunidade de participar de cursos de línguas 

também é um fator que limita e dificulta a discussão sobre conceitos relacionados à área da 

linguagem.   

 

3.3.1.6 O ritmo da aula é mais lento com a presença dos alunos surdos 

 

Como foi afirmado anteriormente, Flora tinha outra turma só com alunos ouvintes 

e a comparação entre ambas era inevitável. O fato de Flora ter planejado propor o mesmo 

conteúdo e cronograma para as duas turmas facilitou a percepção das diferenças entre os dois 

grupos em relação ao tempo gasto nas explicações e ao tempo dado para os alunos realizarem 

as tarefas. Flora está correta em atribuir o desenvolvimento mais lento e detalhado do seu 

trabalho à presença dos surdos, como ela relata, a seguir. 

 

[67] 

Flora:  Estou demorando mais para corrigir por causa deles... os meninos ouvintes já terminaram, mas 

eles.... bastante mais tempo... e eu estou lá esperando, dando mais um tempinho para os 

surdos, pelo menos para adiantarem um pouco mais. 

[DVb – entrevista – Flora] 
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No entanto, o gasto maior em relação ao tempo que ela havia previamente 

estipulado para o desenvolvimento das aulas é decorrente de dois fatores. O primeiro está 

relacionado ao fato de Flora não saber libras, o que gera a necessidade da presença do 

intérprete, e o processo de interpretação, em si, institui um tempo diferente na dinâmica da aula, 

uma vez que as explicações, as perguntas e as respostas passam pelo processo da interpretação 

de forma consecutiva, aumentando, de fato, o tempo gasto em cada tarefa. Flora explicitou os 

passos e a ordem a serem observados para a dinâmica no trabalho com os alunos surdos, como 

mostrado a seguir. 

 

[68] 

Figura 33 – DE – Diário da professora – Nota sobre dinâmica de interpretação – Flora. 

 
Fonte: Acervo de pesquisa da autora desta tese. 

 

Ao trabalhar dessa forma, Flora permite aos alunos acompanhar o que está sendo 

dito, escrito, perguntado e respondido, e cada uma dessas ações, se feita separadamente, 

resulta em um maior gasto de tempo da aula. Dessa forma, é correto dizer que a aula com 

alunos surdos é mais demorada, mas a demora está no processo de tradução e observância à 

ordenação de input visuais, e não na suposta lentidão em aprender atribuída a esses alunos. 

O segundo fator está relacionado à participação dos alunos surdos nas aulas. Ao 

explicar de forma mais detalhada, repetir as explicações e observar a dinâmica temporal da 

interpretação, os alunos tinham mais condições de acompanhar as aulas e entender melhor as 

explicações, realizando e corrigindo as tarefas em sala, conforme relata Flora, a seguir. 

 

[69] 

Flora:  Eu tenho que ...é... explicar mais, esmiuçar mais para eles entenderem melhor o que que está 

naquilo lá que eu mandei eles lerem, né? 

[DVb – entrevista – Flora] 
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Percebe-se pela preocupação de Flora o cuidado e o comprometimento que ela 

demonstra ter com a aprendizagem de todos os seus alunos, mesmo separando-os em dois 

grupos, de surdos e de ouvintes. Em princípio, a preocupação de Flora está relacionada com a 

discrepância do ritmo dos alunos surdos em relação aos ouvintes, e isso lhe causava a falsa 

impressão de estar beneficiando os alunos surdos em detrimento dos alunos ouvintes.  

No entanto, a origem da diferença está na abordagem da disciplina, isto é, na 

concepção que subjaz à disciplina, uma vez que o inglês instrumental tem como objetivo 

principal propor ações que atendam às necessidades dos alunos, de forma mais rápida 

(CELANI; RAMOS; FREIRE, 2009), levantadas por meio do processo de Análise das 

Necessidades (MARCHESAN et al., 2012). Embora o levantamento das necessidades e 

interesses do grupo de alunos surdos e ouvintes possa apresentar um resultado semelhante, 

porque, de um modo geral, precisam ler para fins profissionais e acadêmicos, essa semelhança 

pode ser apontada como a responsável pela ideia de que é possível um trabalho conjunto com 

eles, desconsiderando que a forma de suprir as necessidades são distintas. 

 

3.3.1.7 Os alunos ouvintes ficam entediados 

 

Para a leitura instrumental de textos escritos em LE, como vimos anteriormente, 

podem ser utilizadas estratégias tais como a identificação de cognatos, a observação de 

palavras repetidas, o uso de sinônimos, a percepção da ideia geral do texto ou a seletividade, a 

flexibilidade, skimming, scanning e informação não verbal (DIAS, 1988; SILVA; GARRIDO; 

BARRETO, 1994). No entanto, alunos ouvintes e alunos surdos trazem bagagens diferentes 

em relação ao uso da língua portuguesa, o que requer uma abordagem diferenciada de 

trabalho, mesmo utilizando os mesmos materiais. Além disso, a cultura e a história dos 

surdos, assim como a de outros povos, são permeadas também por conquistas (COHEN, 

1994), que não são levadas em consideração e nem exploradas como temas de aulas. 

A discussão sobre as palavras em português desconhecidas pelos surdos favorece 

a aprendizagem deles, corroborando a afirmação de Quadros e Schmiedt (2006) de que a 

escola é um espaço fundamental para o desenvolvimento dos surdos. No entanto, esse tipo de 

discussão torna a aula improdutiva e monótona para os alunos ouvintes. Os alunos ouvintes 

ficam desestimulados e enfadados, como observa Flora. 

 

[70] 
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Flora:  É... Eu fico pensando se esses meninos ouvintes .... Acho que eu tinha falado isso, que às 

vezes eu fico pensando, preocupada, como os ouvintes, né? É.... estão se sentindo entediados, 

alguns, também. A gente fica preocupada...Se você corre, fica preocupada com os surdos, que 

eu estou passando por cima e eles... Eu não estou ajudando eles a aprender porque eu não vou 

...É... Eu vou mais rápido, e aí eu não vejo... Eu fico pensando assim... Se eu for rápido assim, 

eu... Eu não estou vendo eles ... Assimilando, eles... Às vezes eles não vão conseguir 

acompanhar... Então, assim, então por um lado, eu fico preocupada com os ouvintes, se eu 

estou indo devagar, eu fico preocupada com os surdos se eu estou indo depressa. 

[DVb – entrevista – Flora] 
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Foi possível constatar que, no modelo de aula inclusivo, o ritmo diferente das 

aulas, o modelo cultural nem sempre convergente, a diferença de modalidades das línguas 

maternas dos alunos e estratégias de ensino de línguas conflitantes são algumas das razões 

que dificultam trabalho do professor e torna as aulas menos interessantes para ambos os 

grupos de alunos, o que acaba comprometendo a aprendizagem deles. O que é produtivo e 

facilitador para os alunos ouvintes, muitas vezes se mostra ineficaz para os alunos surdos. E 

por esse motivo, o ensino de línguas no contexto inclusivo torna-se enviesado e limitante. 

 

3.3.1.8 O ouvinte que sabe libras pode ajudar o surdo a aprender inglês 

 

Apesar de ter trabalhado com os alunos surdos por pouco tempo, Flora foi capaz de 

perceber e explicitar as dificuldades dos alunos surdos em relação à língua inglesa. No entanto, 

atribuiu somente aos alunos ouvintes a possibilidade de ajudar os colegas surdos, como relatado 

a seguir. 

 

[71] 

Flora:  Aí, talvez, se eles aprendessem ... Olha só... Se um ouvinte que sabe a libras dá pra ensinar 

para o surdo ... Às vezes... Olha só, se a gente fizer o inglês instrumental com ouvinte que sabe 

libras e português com o surdo, talvez o surdo aprenda mais. Porque, se um surdo que não 

sabe inglês e português estudar com um surdo que não sabe inglês e português, ele não vai 

aprender... Vai aprender muito pouco... Mas um ouvinte que sabe português com um surdo 

pode, às vezes, esse ouvinte contribuir... Será que não?  

[DVb – entrevista – Flora] 

 

Essas reflexões denotam a preocupação de Flora com os alunos surdos e ilustram as 

possíveis condições que, segundo Flora, poderiam ajudar os alunos surdos na tarefa de aprender 

a língua inglesa. Não podemos desconsiderar tal possibilidade, visto que o emprego de 

princípios colaborativos tem se mostrado muito positivo no processo de aprendizagem de 

línguas (BRUFFEE, 1999; FIGUEIREDO, 2006; LIMA, 2011; SMITH, 2005; STORCH, 

2011).  

Entretanto, é preciso observar a prevalência da visão assistencialista (o ouvinte 

ajuda o surdo) e de superioridade (o ouvinte sabe mais) ainda presente nessa percepção de 

Flora. Ela não pondera sobre o fato de que pode haver colaboração entre os alunos surdos e 

tampouco pode o aluno ouvinte, mesmo sabendo libras, ter dificuldades com o inglês, uma 

vez que ele também é um aprendiz dessa língua. 
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Em uma aula sobre conectivos, Ivo e Raul iniciam uma conversa sobre o 

significado da palavra „but‟ em inglês, sua forma correspondente em português e o sinal em 

libras. Comparando com a palavra „buy,‟ devido à semelhança na escrita, quiseram saber a 

pronúncia delas, e o aluno ouvinte, ao ser questionado sobre ela, não forneceu a resposta 

correta. Vejamos os diálogos a seguir. 

 

[72] 

Ivo:  B-U-T usa como? 

Raul:  De novo (pedindo a Ivo que repetisse a pergunta). 

Ivo:  B-U-T é o que? Usa como? 

Raul:  B-U-T é „espera‟. 

Ivo: Português usa como? 

Raul: Espera aí...Estou pensando... ah.. M-A-S. 

Ivo:  Usa muito? 

Raul:  Usa muito (faz o sinal /MAS/ com as duas mãos). Olha. Por exemplo: você está falando, 

digitando, e ... /MAS/, B-U-T, /MAS/. 

[DS – gravação em vídeo do diálogo entre Ivo e Raul sobre a palavra „but‟] 

 

Em libras há dois sinais usados para expressar a palavra „mas,‟ e eles discutem o 

uso dos dois sinais, se feito com uma mão ou com as duas. Em seguida, Ivo chama a atenção 

de Raul para a palavra „buy,‟ mostrando-a no texto, como podemos ver a seguir. 

 

[73] 

Ivo: M-A-S, M-A-S, difícil né? 

Raul. É (risos) 

Ivo: Tem outra palavra é...B-U-Y. B-U-Y. 

Raul: B-U-Y é o que? Esqueci... 

Ivo.  B-U-Y é comprar. Mas fala como? Igual? Como é? 

Raul:  Igual? Você fala, como você fala? 

[DS – gravação em vídeo do diálogo entre Ivo e Raul sobre a palavra „buy‟] 

 

Nesse momento, Ivo vira-se para o colega ouvinte que sabe libras e pergunta a ele 

sobre a pronúncia das duas palavras. O colega pronuncia as palavras „but‟ e „buy‟ da mesma 

forma como se lê em português, o que faz com que, visualmente, o movimento dos lábios seja 

igual. 

 

[74] 

Ivo: B-U-T... você fala como?  

Colega:  B-U-T? But. 
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Ivo: E B-U-Y? Como é? 

Colega:  B-U-Y é „buy.‟  

Raul:  /COMPRAR/, /MAS/, /COMPRAR/, /MAS/. 

Ivo: Complicado (risos). 

Raul: É diferente. B-U-T e B-U-Y. /MAS/ e /COMPRAR/. 

[DS – gravação em vídeo do diálogo entre Ivo e Raul sobre a palavra „but‟e „buy‟] 

 

Por se tratar da pronúncia das palavras, Ivo e Raul recorreram ao colega ouvinte, 

por acreditarem que ele saberia a resposta, e nenhum deles questionou a possibilidade de a 

resposta não estar correta.  

Ao concluir a disciplina, Flora percebeu o embate dos princípios da educação 

inclusiva com as abordagens de ensino de línguas, explicitando, por meio de suas percepções, 

algumas das situações conflituosas imbricadas no processo de aprendizagem de línguas dos 

alunos surdos. Todas as percepções apresentadas por Flora foram construídas sob a ótica de 

quem não sabe libras, o que me permite inferir que as percepções poderiam ser de outra 

natureza caso a professora soubesse libras. 

Considero importante deixar claro que o processo de inclusão assegurado por 

política de cotas e ações afirmativas é de extrema relevância para a sociedade como um todo e 

para cada indivíduo de forma particular, uma vez que dá a cada um a oportunidade de lidar e 

aprender com as diferenças inerentes a cada ser, indistintamente, conforme defende Skliar 

(1998). Nesse sentido, a inclusão é apenas uma demonstração do que vem sendo feito pelos 

governantes na tentativa de garantir às minorias e aos menos favorecidos social e 

economicamente as mesmas oportunidades no âmbito profissional e educacional. No entanto, 

é válida a observação feita por Quadros (1997) de que a inclusão do aluno surdo depende da 

educação que recebe, ou seja, quanto melhor o seu processo de aprendizagem, mais preparado 

ele está para ocupar o seu lugar na sociedade com autonomia e competência. E todo o 

processo de aprendizagem do surdo depende diretamente da sua competência linguística, 

principalmente na libras e na língua portuguesa.  

Embora pareça contraditório, a verdadeira inclusão dos surdos depende do 

conhecimento da libras, adquirida por meio da interação com outros surdos, e da 

aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua, em espaço e momentos distintos do 

grupo dos ouvintes, com abordagem, metodologias e técnicas adequadas para esse público 

(QUADROS; SCHMIEDT, 2006; SALLES, 2002; SKLIAR, 1998). Aparentemente, tal 

recomendação soa como uma proposta excludente. No entanto, o nível de conhecimento e a 

forma como os alunos surdos lidam com a aprendizagem das línguas orais por si só justificam 
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separar os dois grupos de alunos. Dessa forma, é possível que o ensino dessas línguas, a 

começar pela língua portuguesa, seja realizado de forma adequada e condizente com as 

habilidades de cada grupo. Tal proposta está em consonância com as reivindicações das 

comunidades surdas brasileiras que, entre outras coisas, defende a educação bilíngue em que 

“a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas 

no desenvolvimento de todo o processo educativo” (BRASIL, 2005, art. 22, § 1º). 

Nesta seção, apresentei as percepções da professora sobre a aprendizagem de 

inglês dos alunos surdos em sua turma de Inglês Instrumental. Na próxima e última seção, 

discorro sobre as percepções dos alunos surdos sobre seu processo de aprender a língua 

inglesa numa abordagem instrumental. 

 

3.3.2 Percepção dos alunos surdos em relação à aprendizagem colaborativa de inglês 

instrumental 

 

Aprender inglês não é uma preocupação ou desejo somente de pessoas ouvintes, e 

as razões pelas quais elas se envolvem com a aprendizagem dessa língua são as mais variadas. 

Os surdos também fazem parte desse grupo e pelas mesmas razões e motivações. Juntamente 

com o português, o conhecimento básico da língua inglesa é cobrado em exames de acesso a 

cursos superiores e de pós-graduação, no mercado de trabalho, e também na internet. Nesta 

última seção, apresento as motivações que levaram os alunos surdos a se matricularem na 

disciplina de Inglês Instrumental, visto que ela não compõe a grade curricular obrigatória do 

curso de Letras: Libras. Apresento, também, suas percepções sobre a aprendizagem 

colaborativa. 

 

3.3.2.1 As percepções dos surdos sobre aprender inglês 

 

Há pessoas que desejam aprender a língua inglesa como forma de satisfação 

pessoal, por achar importante saber uma língua estrangeira ou como meio de diversão, uma 

vez que milhares de músicas, filmes e jogos são veiculados nessa língua. Esses são, em 

princípio, os motivos pelos quais João e Gilda desejam aprender inglês. Vejamos o que 

disseram. 

 

[75] 
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João:  Eu gosto de (jogar) videogames. Eu tenho vontade de entender tudo que está escrito no jogo. 

Eu acho legal. 

[DS – entrevista] 

[76] 

Gilda:  Eu gosto de viajar. Eu sempre viajo e é importante saber inglês. É muito importante. 

[DS – entrevista] 
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João e Gilda reconhecem a importância da língua inglesa como meio de usufruir 

melhor dos momentos de lazer. A percepção de que o inglês é necessário para o 

desenvolvimento da vida acadêmica é frequente entre eles, somada a consciência de que há 

informação circulando na língua inglesa. Dessa forma, eles reconhecem que saber essa língua 

é ter acesso a essa informação, conforme podemos ver em seus relatos. 

 

[77] 

Raul:  Primeiro eu preciso de horas complementares e eu também resolvi estudar inglês porque eu 

quero fazer mestrado. Eu sei que precisa ler textos em inglês. 

[DS – entrevista] 

 

[78] 

Lia: Porque eu quero saber como eu faço para ler e aprender as palavras em inglês, porque no 

futuro, eu vou ler e traduzir, e se eu não aprender?... Como eu vou fazer mestrado?... 

Doutorado? Vou ficar sem saber? Não é bom.. Por isso, eu quero aprender e ter informação. 

[DS – entrevista] 

 

Berent (2001) afirmou que o desenvolvimento de habilidades em inglês para 

surdos se tornou uma necessidade educacional crítica, e os dados deste trabalho corroboram 

essa afirmação. Ao serem questionados sobre o motivo que os levaram a se matricularem na 

disciplina de Inglês Instrumental, cinco alunos reconheceram a importância de saber essa 

língua como requisito para avançarem nos estudos.  

O aluno Iago também declarou interesse em aprender para desenvolver suas 

habilidades linguísticas em outra língua e foi claro em expressar quais as habilidades da 

língua ele quer.  

 

[79] 

Iago: Eu gosto e acho interessante o inglês, e eu preciso aprender mais, me formar. Antes eu já tinha 

estudado, mas eu quero conhecer mais porque eu gosto de inglês. Eu preciso saber mais teoria, 

saber escrever, ler. Não quero só libras, não. Eu quero escrever, ler. 

[DS – entrevista] 

 

Os alunos surdos especificaram as motivações pelas quais buscaram a disciplina 

de Inglês Instrumental e, como vimos, são muito semelhantes às motivações dos ouvintes. 

Apresento, também, suas percepções sobre a aprendizagem colaborativa. 
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3.3.2.2 As percepções dos surdos sobre a aprendizagem colaborativa nas aulas de inglês 

instrumental 

 

Lantolf (2000) argumenta que a união colaborativa entre os alunos pode propiciar-

lhes o desenvolvimento de suas habilidades, pois, através do scaffolding/andaime, eles podem 

receber auxílio tanto de um professor como um do outro, construindo um diálogo 

colaborativo, o qual pode ocasionar aprendizagem.  

A sala de aula inclusiva proporciona o encontro do aluno surdo com outro surdo 

ou com o ouvinte. Porém, esse encontro não garante a interação, grande facilitadora do 

desenvolvimento da ZPD, promotora da aprendizagem. A falta de uma via para a formação de 

vínculos com o meio social (nesse caso específico, me refiro à audição), traz implicações para 

o processo de adaptação e educação do aluno surdo inserido em contexto de pessoas ouvintes 

(VYGOTSKY, 1996). Para os alunos surdos, o estabelecimento dos dois grupos de alunos, 

surdos e ouvintes, deve-se ao fato de os alunos ouvintes, quase em sua totalidade, não 

saberem libras.  

Entre os 16 alunos ouvintes, somente um era fluente em libras e dois disseram 

saber libras „mais ou menos‟. Ao longo de todo o semestre, no entanto, o aluno ouvinte, 

fluente em libras, interagiu somente com os colegas surdos e nenhuma vez com seus pares 

ouvintes. Os outros dois não realizaram nenhuma tarefa com os colegas surdos.  

Embora a convivência dos alunos ouvintes com alunos surdos na sala seja natural 

e cortês, o fato de os alunos ouvintes não saberem libras foi considerado pelos surdos a razão 

maior para a falta de comunicação entre eles e a impossibilidade de trabalharem juntos. João e 

Raul relatam isso de forma clara. Vejamos o que dizem. 

 

[80] 

João:  Ok. Eu acho normal estudar com alunos ouvintes, mas eles não sabem libras e aí não tem 

comunicação. Você sabe... Impede a comunicação. E eles não podem ter contato e nem trocar 

o que aprendem com o surdo. 

[DS – entrevista] 

 

[81] 

Raul:  Os alunos ouvintes conversam entre si... eu vejo...conversando. Mas não tem contato com os 

surdos. Mesmo que eles saibam inglês, não resolve nada porque não sabem libras. E a 

comunicação não tem. Não tem comunicação. 

[DS – entrevista] 
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Raul compartilha da opinião de Flora no que se refere ao aprendizado de libras 

pelos ouvintes como possível forma de colaboração entre eles. Elza também atribui aos 

colegas ouvintes a tarefa de aprender libras para que possa haver interação entre eles, como 

ela mesma relata. 

 

[82] 

Elza: Se o colega ouvinte não sabe libras, ele não sabe nada, não tem como estudar... não tem nada. 

Não tem troca. 

[DS – entrevista] 

 

Da mesma forma, Júlia interpreta o isolamento e a falta de interação entre os 

alunos surdos e ouvintes como desinteresse desses últimos, e isso parece incomodar Júlia, que 

se mostra desejosa em interagir com os colegas ouvintes, como ela mesma declara. 

 

[83] 

Júlia:  Eu acho muito difícil... Estudar inglês com colegas ouvintes é ruim... por que falta contato 

entre eles e os alunos surdos. Eu tenho... às vezes... às vezes, sinto vontade de conversar com 

eles, mas acho que eles não estão interessados. 

[DS – entrevista] 

 

Se a falta de interação entre os alunos ouvintes e surdos é evidente, a interação 

entre os alunos surdos é intensa. Mesmo quando a instrução era clara quanto à realização 

individual das tarefas não avaliativas, a discussão conjunta entre os colegas surdos era 

constante, conforme discutido anteriormente no item 3.2.1.4. Poder interagir com o colega 

mesmo não estando sentado ao lado dele, e, ainda assim, não atrapalhar os outros colegas 

durante a realização de tarefas, facilitava a interação. Vejamos o que diz Elza sobre isso. 

 

[84] 

Elza: Com o colega surdo, é muito bom porque se eu sei o sinal eu ajudo, mas se eu não sei eu 

pergunto aos colegas: “você sabe?” Pergunto ao outro: “você sabe?” Até achar resposta. 

[DS – entrevista] 

 

Assim sendo, buscar apoio no colega ou compartilhar experiências era prática 

recorrente, o que favoreceu a aprendizagem colaborativa entre os alunos surdos (LANTOLF, 

2000; SWAIN 2001). Para Brown (1994), a interação é o efeito recíproco da troca 

colaborativa de pensamentos, sentimentos e ideias entre as pessoas. Tal afirmação é 

confirmada pelos alunos, pois, para eles, poder contar com o apoio do colega durante as aulas 
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e durante a realização das tarefas é algo positivo e torna a aprendizagem mais prazerosa e 

instigante. Vejamos a declaração de Lia e Aldo a esse respeito. 

 

[85] 

Lia: Ahh, é muito bom! Se a gente está junto... estudando, ele me desafia e eu desafio ele e a gente 

troca, brinca, ri, discute, fica um desafiando o outro e a gente aprende muito. 

[DS – entrevista] 

 

[86] 

Aldo A gente estuda junto e troca muitas informações (risos) porque ele sabe uma palavra e eu 

pergunto, aí ele me fala... Também ele me pergunta e eu sei e falo para ele. Ele fala e eu falo 

também. Nós dois somos parecidos... e a gente estuda assim. 

[DS – entrevista] 

 

Os surdos consideram muito positivo poder recorrer aos colegas nos momentos de 

dúvidas em relação a um sinal ou a alguma palavra, ou ainda quando não entenderam o que 

deve ser feito, como podemos ver a seguir. 

 

[87] 

Gilda: Eu gosto de estudar inglês com os colegas porque quando eu não sei a palavra ou o verbo, eu 

pergunto para ele (o colega) e quando ele sabe, ele pode responder e me ajudar também. Mas, 

se não sabe, a gente pergunta para outra pessoa. 

[DS – entrevista] 

 

Ter o suporte ou assistência necessária ou andaime nesses momentos críticos 

facilita a aprendizagem colaborativa (FIGUEIREDO, 2006; LIN; SAMUEL, 2013; 

GUERRERO; VILLAMIL 2000; WOOD; BRUNER; ROSS, 1976). Essa assistência entre os 

alunos surdos se estabelece em um movimento alternado no qual um aluno, em um momento, 

pode pedir auxílio a um colega em uma questão não entendida e, perfeitamente, no momento 

seguinte, ser ele próprio, aquele que irá ajudar alguém, por meio de uma explicação ou 

resposta que ele saiba.  

Dessa forma, é estabelecida uma relação de troca de assistência e ajuda mútua, na 

qual ajudar e ser ajudado, perguntar e dar respostas torna-se uma ação colaborativa cujo 

produto final quase sempre é a aprendizagem. Essa troca de posição em que, nos momentos 

de aprendizagem, os alunos, ora se apresentam como andaimes que sustentam os operários, 

ora se tornam, eles mesmos os operários, pode ser constatada na declaração de Telma. 
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[88] 

Telma: O colega me ajuda e fica claro... Eu também. Eu ajudo quando ele me pergunta e eu sei 

responder. A gente troca informações.  

[DS – entrevista] 

 

Ao serem questionados especificamente a respeito da aprendizagem colaborativa 

de inglês, os alunos se manifestaram de forma bastante favorável, como podemos ver nas 

respostas a seguir. 

 

[89] 

Lia: Eu acho muito bom estudar inglês com outro colega surdo porque eu posso fazer perguntas 

para ele e quando eu erro, ele me corrige, e eu também o corrijo. 

[DS – entrevista] 

 

[90] 

Raul: Com os colegas surdos, eu tiro dúvidas sobre as palavras. Quando eu não entendo, eu pergunto 

para o colega e ele me explica, e a gente troca informações. Assim nós conseguimos aprender. 

[DS – entrevista] 

[91] 

Elza: Eu estudo inglês sozinha, mas eu prefiro estudar com um colega surdo porque ele pode me 

ajudar. Um pode explicar o que sabe para o outro.  

[DS – entrevista] 

 

[92] 

João: Com os colegas surdos é diferente porque eles têm contato e muita troca. O que eu não sei, eu 

pergunto para o colega e o colega me ajuda. Eu também posso ajudar o colega quando eu sei. 

[DS – entrevista] 

 

[93] 

Aldo: Eu acho bom estudar inglês com um colega surdo porque quando eu não sei uma palavra, o 

colega pode me ajudar e eu também posso ajudá-lo. 

[DS – entrevista] 

 

Com base nas respostas, é possível afirmar que os alunos veem a troca de 

experiência que acontece quando estão realizando tarefas juntos como algo muito positivo e 

que os ajuda a aprender e destacam a importância do colega nessa interação. Tal concepção 

está em acordo com a teoria sociocultural e com as teorias sobre a aprendizagem colaborativa, 

que pressupõem que a aprendizagem é facilitada pela interação e pela colaboração entre as 

pessoas (FIGUEIREDO, 2006; LIMA; COSTA, 2010; LIMA, 2011; VYGOTSKY, 1996; 

WIERSEMA, 2000). Durante as entrevistas, o sinal mais utilizado foi /TROCAR/, utilizado 

por sete alunos; o segundo sinal foi /JUNTO/, usado por seis alunos, o terceiro sinal foi 
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/AJUDAR/, sinalizado por cinco alunos. Os sinais /BOM/ e /APRENDER/ apareceram em 

número igual, usado por três alunos e os sinais /IGUAL/, /DESAFIO/, /DISCUTIR/ e 

/APOIAR/ foram citados uma vez só. O fato de os sinais mais usados terem conotação 

positiva permite-me afirmar que os alunos surdos são favoráveis à aprendizagem colaborativa.  

Ficou claro que a aprendizagem colaborativa é uma abordagem profícua porque o 

aluno, além de valorizar o colega como pessoa passível de prover informações, ao mesmo 

tempo se percebe como pessoa que detém um conhecimento e é capaz de ajudar o colega, o 

que torna a aprendizagem colaborativa um processo de coconstrução de conhecimento de 

mundo e de crescimento pessoal.  

É importante ressaltar que os alunos só foram capazes de elaborar sua percepção 

sobre a importância da participação do outro em seu processo de aprender, e da mesma forma, 

construir uma imagem positiva sobre si ao se perceberem contribuintes e corresponsáveis pela 

aprendizagem do colega por meio da realização e da discussão de tarefas propostas pela 

professora durante as aulas. Assim, mesmo concordando e até preconizando a importância do 

outro no processo de aprendizagem, conforme pressupõe a teoria de Vygotsky, se o professor 

não oportunizar momentos de interação por meio da realização de tarefas colaborativas, os 

alunos não terão condições de experienciar esse tipo de aprendizagem. Para isso, é 

imprescindível que, durante o planejamento das aulas, o professor elabore tarefas para serem 

realizadas em dupla ou em grupo e reserve um tempo razoável para a discussão delas, de 

preferência, em sala, já que fora dela, os alunos tendem a dividir a tarefa entre si e realizá-las 

sozinhos. Essa atitude não é maléfica, pois também promove a aprendizagem e a autonomia, 

porém não no âmbito da colaboração. 

Neste capítulo, apresentei a análise dos dados que me permitiram responder às 

perguntas que direcionaram este trabalho. A seguir, apresento a quarta e última parte desta 

tese, na qual retomo os objetivos propostos que me permitem tecer algumas considerações 

sobre a aprendizagem colaborativa de inglês por alunos surdos. 

 



 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

 

Mas mesmo a tela pronta pouco revela sobre o 

significado real da pintura. 

(LeCOMPTE, 2000). 

 

 

Esta parte do trabalho está dividida em quatro subdivisões. Na primeira, retomo os 

objetivos norteadores desta pesquisa. Na segunda, apresento algumas contribuições dessa 

pesquisa. Na terceira, faço algumas sugestões para novas pesquisas. Na quarta e última 

subdivisão, apresento algumas considerações finais. 

 

Retomando os objetivos da pesquisa 

 

Este estudo de caso estabeleceu como objetivos identificar e analisar as estratégias 

de ensino utilizadas por uma professora de Inglês Instrumental e, em que medida, tais 

estratégias favoreceram a aprendizagem dos alunos surdos, identificar e analisar as estratégias 

mediadoras que os alunos surdos utilizaram com seus pares durante a realização de tarefas nas 

aulas de Inglês Instrumental, e, ainda, averiguar a percepção dos alunos surdos e da professora 

sobre a aprendizagem colaborativa durante essas aulas em contexto inclusivo. A seguir, 

apresento os objetivos e seus respectivos resultados. 

 

 

1. Identificar as estratégias de ensino utilizadas pela professora para trabalhar com alunos 

surdos na aula de Inglês Instrumental e analisar em que medida tais estratégias 

favorecem a aprendizagem desses alunos. 

 

O respeito e o interesse genuíno pela aprendizagem dos alunos surdos 

demonstrados por Flora foram essenciais para o estabelecimento e para a manutenção do 

vínculo interacional entre eles. A relação harmoniosa estabelecida pela professora com os 

alunos surdos e também o uso das estratégias de ensino eficazes favoreceram a participação 

efetiva dos alunos surdos na aula. A preocupação em mantê-los interessados nas aulas, dando-

lhes oportunidade para perguntarem e respondendo às suas perguntas levaram-na a 

desenvolver algumas estratégias de ensino. 
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As estratégias de ensino utilizadas por Flora se diferiram quanto à sua eficácia. 

Sublinhar, circular, apontar palavras escritas no quadro enquanto falava, usar palavras 

cognatas, conversar com os alunos surdos usando gestos, repetir falando mais devagar, bater 

palmas para chamar a atenção dos alunos surdos e atendê-los por meio da escrita sem a 

presença de intérprete são estratégias consideradas eficazes para os alunos ouvintes, mas se 

mostraram limitadoras para os surdos.  

Por sua vez, a observação da distinção e da alternância entre o ato de falar e o ato 

de gesticular e apontar aliada ao uso de estratégias que ofereceram suporte visual como 

escrever no quadro, numerar ou listar com letras as questões durante correção de exercícios, 

promover o manuseio e a leitura de revistas em língua inglesa, usar PowerPoint explorando as 

cores para ressaltar os itens em discussão facilitaram o acompanhamento das aulas. Do 

mesmo modo, fazer um exercício com todo o grupo como exemplo, usar o mesmo texto para 

apresentar diferentes tópicos, atender individualmente ao aluno surdo com a assistência do 

intérprete e usar sinais corretamente foram as estratégias utilizadas pela professora e 

consideradas eficazes por permitir uma participação mais ativa dos alunos surdos e, com isso, 

promover-lhes condições de aprendizagem. 

Apesar de positiva a interação estabelecida entre a professora e os alunos surdos e 

o uso de algumas estratégias de ensino favoráveis utilizadas por Flora, a falta de 

conhecimento de libras limitou a interação e restringiu a eficácia das estratégias, reduzindo, 

por conseguinte, as possibilidades de ensino da língua inglesa para os alunos surdos.  

Embora Flora tenha buscado assistir os alunos surdos da mesma forma que 

auxiliou os alunos ouvintes, por meio das diferentes estratégias, a sala de aula inclusiva – com 

alunos surdos e ouvintes – continuou sendo um ambiente desfavorável para a aprendizagem 

de línguas para ambos os grupos de alunos, devido à natureza distinta das percepções visual e 

auditiva, predominantes em cada um deles e nas quais se embasam as abordagens específicas 

de ensino. Assim, o que favorece ou é necessário para a aprendizagem de um grupo de alunos 

se mostra inadequado ou prolixo para o outro grupo. Por exemplo, tarefas que envolvem 

listening são inviáveis para os alunos surdos, já que exigem deles a audição. Do mesmo 

modo, a alternância entre a fala e a escrita ou leitura é desnecessária pra os alunos ouvintes, já 

que podem ler e escrever enquanto a professora fala, imprimindo um tempo diferente às 

atividades desenvolvidas em sala de aula.  
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2. Identificar as estratégias mediadoras que os alunos surdos utilizam com seus pares 

durante a realização de tarefas nas aulas de Inglês Instrumental. 

 

Considerando que o aspecto linguístico é fundamental para a compreensão do 

desenvolvimento do homem enquanto ser social (VYGOTSKY, 1984), Lacerda (2007) 

pondera que é necessário garantir condições para que o surdo se aproprie de uma língua de 

sinais, visto que o desenvolvimento depende da aprendizagem, e a aprendizagem se dá pela 

internalização de conceitos, promovida pela aprendizagem social. Para Vygotsky (1994), as 

operações mentais superiores, como atenção, memória, formação de conceitos etc., 

desenvolvem-se, em um primeiro momento, no âmbito social, demarcado pela capacidade da 

criança em solucionar problemas com a ajuda de um parceiro mais experiente e, num segundo 

momento, no âmbito individual. No caso do processo de ensino, o parceiro mais experiente ou 

o mediador pode ser tanto o professor quanto os próprios colegas.  

 No entanto, como a maioria dos ouvintes não sabe língua de sinais, as 

oportunidades de interação dos alunos surdos com os alunos ouvintes são restritas. Por outro 

lado, ao compartilharem a libras, inúmeros momentos de interação entre os alunos surdos 

foram estabelecidos, o que me propiciou observar o uso das seguintes estratégias: pedir e dar 

ajuda, perguntar o significado das palavras em inglês e em português, tirar dúvidas em relação 

aos sinais, interagir com mais de um colega ao mesmo tempo, repetir informações, criar sinais 

novos e discutir sobre as línguas. Todas essas estratégias foram utilizadas pelos alunos surdos 

durante as aulas para realizarem as atividades propostas e os ajudaram a transpor as 

dificuldades na aprendizagem da língua inglesa. 

 

 

3. Analisar em que medida a colaboração entre os alunos surdos auxilia ou não a 

aprendizagem de Inglês Instrumental. 

 

As interações instrucionais ou explicativas são consideradas importantíssimas 

para o desenvolvimento do ser humano, conforme observaram Wood, Bruner e Ross (1976), 

e, embora tenham sido observadas em processos onde uma pessoa (criança, aluno, aprendiz) 

menos competente é assistida na realização de uma tarefa por outra pessoa (pais, cuidadores, 

professores) mais competente (GUERRERO; VILLAMIL, 2000), Donato (1994) mostrou que 

duas pessoas compartilhando o mesmo nível de desenvolvimento real, ambos trabalhando em 

suas respectivas ZDP, também podem interagir de modo a atingirem desenvolvimento 

cognitivo, por meio de questionamentos e ajuda mútua.  
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Os resultados da análise dos dados mostraram várias situações de andaimento 

entre os alunos surdos em que eles esclareciam dúvidas de colegas por meio de explicações, 

ofertavam informações que complementavam o desenvolvimento de uma ideia apresentada 

pelo colega, se sentiam à vontade com o colega para pedir ajuda e explicações quando não 

entendiam a atividade ou o conteúdo que estava sendo apresentado e ilustravam as 

explicações com exemplos. 

O estabelecimento de um vínculo colaborativo pode diminuir a diferença entre os 

níveis de conhecimento dos participantes envolvidos na realização das tarefas ao fomentar 

uma percepção sobre a língua (noticing), permitindo a eles formular e testar hipóteses e, por 

conseguinte, levá-los a refletir sobre a estruturação e o funcionamento da língua, o que, por si, 

pode favorecer a aprendizagem. 

 

 

4. Averiguar as percepções da professora sobre o processo de aprendizagem de Inglês 

Instrumental em uma sala inclusiva, bem como as percepções dos alunos surdos sobre 

a aprendizagem colaborativa nessas aulas. 

 

Por meio da análise da terceira entrevista foi possível identificar algumas 

percepções construídas pela professora a partir da sua experiência com os alunos surdos. De 

acordo com Flora, o surdo valoriza o sentimento de coletividade, e a presença de outros 

surdos garante a eles o uso da libras como meio de comunicação e interação. 

Em relação ao seu trabalho, ela declara que o professor precisa se empenhar mais 

na preparação das aulas, quando há alunos surdos na turma, bem como na sua atuação em sala 

de aula, que deve ser pautada pela observação e realização de estratégias diferentes das quais 

está habituado. 

Para Flora, a relação dos surdos com a língua portuguesa não é simples, pois eles 

têm dificuldades com vocabulário considerado básico, o que fez com que ela tivesse que 

explicar o significado de várias palavras que os alunos ouvintes já conheciam. Para Flora, isso 

fez com que os alunos ouvintes se sentissem, por vezes, entediados. No entanto, tais 

explicações favorecem a aprendizagem dessa língua pelos surdos que, para eles, vai se 

tornando sua segunda língua à medida que tal aprendizagem vai ocorrendo. Flora ressalta a 

dificuldade dos surdos em relação ao português, mas não leva em conta o conhecimento que 

eles têm da própria língua, a libras, e nem questiona a falta de conhecimento da libras por ela 

e pelos alunos ouvintes. 
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Alunos ouvintes e alunos surdos trazem bagagens diferentes em relação ao uso da 

língua portuguesa, o que requer uma abordagem diferenciada de trabalho, mesmo utilizando 

os mesmos materiais. Temas relacionados à cultura e à história dos surdos não são levados em 

consideração e nem explorados nas aulas. Por ter tratado de alguns temas que fogem ao 

domínio dos alunos surdos, Flora teve a percepção de que o conhecimento de mundo deles é 

limitado. 

Flora também associa a dificuldade de aprendizagem do inglês pelos alunos 

surdos aos problemas que eles têm com o português e acredita que, se eles soubessem ler em 

português, teriam mais facilidade em aprender outras línguas.  

Em relação ao ritmo da aula, ela pondera que é mais lento com a presença dos 

alunos surdos. O fato de Flora não saber libras gera a necessidade da presença do intérprete, e 

o processo de interpretação impõe um tempo diferente, geralmente mais longo, na dinâmica 

da aula. 

 Flora declara que, se o ouvinte soubesse libras, ele poderia ajudar o surdo 

aprender inglês. Nesse sentido, percebo um traço da visão assistencialista (o ouvinte ajuda o 

surdo) e de superioridade (o ouvinte sabe mais) presente nessa percepção de Flora. Ela não 

pondera sobre o fato de que pode haver colaboração entre os alunos surdos e tampouco pode o 

aluno ouvinte, mesmo sabendo libras, ter dificuldades com o inglês, uma vez que ele também 

é um aprendiz dessa língua. 

Diferentemente da percepção de Flora, os alunos surdos veem nos colegas surdos 

um apoio valioso nos momentos de realização de tarefas e durante as explicações das aulas. 

Para eles, a colaboração é uma forma profícua de aprender, baseada na interação, ajuda mútua 

e troca de informações, além de ser uma forma de construção afirmativa da autoestima, uma 

vez que também se veem como alguém capaz de ajudar o colega, em uma dinâmica de 

coconstrução de conhecimento. 

 

Contribuições da pesquisa 

 

Este trabalho oferece contribuições em três aspectos distintos. O primeiro aspecto 

é teórico, pois permite uma reflexão mais aprofundada sobre a conceituação das línguas 

portuguesa, libras e inglesa à medida que elas vão sendo introduzidas no repertório linguístico 

dos alunos surdos. Propus uma distinção entre o conceito de primeira língua e língua 1 para 

diferenciar o complexo processo de aquisição de língua da simples ordem de contato que a 

pessoa tem com as línguas ao longo da sua vida. Também foi necessário revisitar a teoria 
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sobre classificação dos dados quando percebi que necessitava de mais uma classe, onde 

propus a categoria de dados sinalizados. 

O segundo aspecto é prático, pois evidencia a necessidade de discutir sobre as 

consequências da adoção da educação inclusiva dos surdos de forma totalitária, que não leva 

em consideração as diferenças linguísticas que os alunos surdos e ouvintes apresentam em seu 

processo de aprendizagem e que demandam estratégias diferenciadas. Outro aspecto prático 

foi a possibilidade de apresentar algumas estratégias de ensino de línguas para alunos surdos, 

uma vez que há escassez de materiais que abordem esse assunto, bem como mostrar que aulas 

expositivas e centradas na professora e tarefas realizadas individualmente não favorecem a 

troca de experiências entre os alunos. 

O último aspecto é político, que mostra a percepção dos surdos sobre a inclusão e 

evidencia que a aprendizagem de línguas, ao favorecer o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento dos surdos, proporciona também a construção, o fortalecimento e a 

valorização da identidade do indivíduo surdo em suas relações pessoais, profissionais e 

sociais. 

 

Sugestões para futuras pesquisas 

 

Uma pesquisa nunca é totalmente conclusiva devido à impossibilidade de se 

abranger todas as suas nuanças. A pesquisa sobre a aprendizagem de inglês por alunos surdos 

envolve outros fatores que extrapolam o tema aqui proposto e merecem igual atenção. Como 

futuros estudos, sugiro: 

 O uso da libras como língua de instrução para o ensino da língua inglesa para 

alunos surdos em uma sala de aula inclusiva e em uma sala de aula bilingue; 

 O papel do intérprete no processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa do 

aluno surdo na sala de aula inclusiva; 

 A influência da língua portuguesa na aprendizagem da língua inglesa; 

 O uso da tecnologia como ferramenta de suporte e mediação da aprendizagem de 

inglês por meio de exercícios online, participação em chats, busca em dicionários 

etc. 

 A aprendizagem colaborativa de inglês entre alunos surdos e ouvintes fluentes em 

libras. 
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Considerações finais 

 

Flora aceitou o desafio de desenvolver o seu trabalho na perspectiva da inclusão e 

se comprometeu com a aprendizagem dos alunos surdos e ouvintes desde o início. Ao fazê-lo, 

saiu da sua zona de conforto e experimentou algumas ações na tentativa de apontar caminhos 

para a solução dos problemas na sala de aula. Agradeço a ela por permitir minha entrada e 

permanência em sua sala de aula por todo o semestre, possibilitando a realização desta 

pesquisa. É uma profissional ímpar, a quem considero e respeito por sua atitude propositiva, 

pois, embora tivesse consistente conhecimento teórico e vasta experiência no ensino da língua 

inglesa, nunca havia trabalhado com alunos surdos. Com muito esforço, desenvolveu seu 

trabalho, de forma planejada e sistemática, com os alunos surdos que transitavam pelo delta 

linguístico, libras-português-inglês (OLIVEIRA-SILVA, 2005), estabelecido pela inclusão na 

sua sala de aula.  

Esta pesquisa de doutorado investigou a aprendizagem colaborativa de inglês por 

alunos surdos em uma sala de aula inclusiva, composta também por alunos ouvintes. A 

professora é ouvinte, fala inglês com fluência, mas não sabe libras e, por essa razão, foi 

assistida por intérpretes durante as aulas.  

Os resultados deste estudo não só contemplaram os objetivos propostos como 

também promoveram algumas reflexões que apresento a seguir. A sala de aula inclusiva, com 

alunos surdos e ouvintes, apresenta características que podem interferir de forma negativa ou 

positiva no processo de aprendizagem dos surdos (DOMAGALA-ZYSK, 2015). Na sala de 

aula de línguas em que realizamos este estudo, a inclusão trouxe implicações que interferiram 

no desenvolvimento das tarefas realizadas pelos dois grupos de alunos, já que dividia a 

atenção da professora e dificultava a implementação de certas práticas de ensino, apesar de a 

participação deles em um mesmo contexto social e a utilização do mesmo material serem 

consideradas como ações positivas.  

Com alunos surdos e ouvintes, onde, principalmente a língua materna e o estilo de 

aprendizagem deles são diferentes, o ensino fica comprometido, e não usar estratégias que 

favorecem a ambos, por qualquer razão, é limitar sua oportunidade de aprender e restringir 

sua capacidade de desenvolvimento. Mesmo utilizando estratégias de ensino que 

oportunizaram momentos de aprendizagem para ambos os grupos, Flora encontrou 

dificuldades que não puderam ser solucionadas por ela porque são resultantes do choque entre 

os entraves oriundos da educação inclusiva com as abordagens de ensino de línguas. 
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É importante deixar claro que o processo de inclusão assegurado por política de 

cotas e ações afirmativas é de extrema relevância para a sociedade como um todo e para cada 

indivíduo de forma particular, uma vez que dá a cada um a oportunidade de lidar e aprender 

com as diferenças inerentes a cada ser, indistintamente, conforme defende Skliar (1998). 

Nesse sentido, a inclusão é apenas uma demonstração do que vem sendo feito pelos 

governantes na tentativa de garantir às minorias e aos menos favorecidos social e 

economicamente as mesmas oportunidades no âmbito profissional e educacional.  

No entanto, é válida a observação feita por Quadros (1997) de que a inclusão do 

aluno surdo depende de seu nível de aprendizagem, ou seja, quanto melhor o seu processo de 

aprendizagem, mais preparado ele está para ocupar o seu lugar na sociedade, com autonomia 

e competência. Todo o processo de aprendizagem do surdo depende diretamente da sua 

competência linguística, principalmente na libras e na língua portuguesa.  

São incontestes a valorização e a necessidade da inclusão em todos os níveis na 

vida das pessoas surdas. Entretanto, a proposta de ensino de línguas em sala de aula inclusiva, 

com alunos surdos e ouvintes, é limitadora e excludente para ambos os grupos de alunos, pois 

desconsidera as especificidades e as possibilidades de cada grupo. Dito isso, fica evidente que 

a inclusão, conforme observada neste estudo, mesmo que necessária e legalmente exigida, não 

favorece a aprendizagem de línguas para surdos. 

A proposta de ensino de línguas para fins específicos, que leva em consideração, 

entre outras coisas, a língua materna dos alunos e o estilo de aprendizagem (NUNAN, 1988), 

se mostra aplicável ao ensino de línguas para surdos, desde que a língua de instrução seja a 

língua materna deles (a libras). No entanto, em uma sala de aula inclusiva, o processo de 

aprendizagem dos surdos se torna comprometido, devido às diferenças linguísticas 

apresentadas pelos alunos, visto que, nesse contexto, o português se configura como primeira 

língua para os alunos ouvintes e como segunda língua para os alunos surdos. Além disso, o 

português é a língua de instrução utilizada pela professora, o que termina interferindo na 

aprendizagem dos alunos surdos, apesar da presença de intérpretes, visto que os surdos não 

dominam a língua portuguesa como os ouvintes.  

Entretanto, o contexto de aula de língua inglesa per si se apresenta como espaço 

fecundo para o desenvolvimento da linguagem dos alunos surdos. Por meio da apresentação e 

da discussão das palavras em inglês e em português, eles puderam perceber a semelhança e a 

diferença na estrutura e no funcionamento dessas línguas nessas aulas.  

Souza e Almeida (2014) nos chamam a atenção para o fato de que, ao se tratar de 

uma língua materna, a língua de sinais serve para a compreensão dos sentidos das palavras a 
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serem aprendidas. Para esses autores, é importante que o professor do aluno surdo seja capaz 

de se comunicar de forma competente e ensinar em libras – a língua materna do surdo –, uma 

vez que a construção do sentido não será completa se o professor não tiver esse domínio ou 

conhecer a língua somente de forma parcial. Os dados mostraram que desconsiderar a relação 

que os alunos têm com as línguas envolvidas na sua aprendizagem é ir em direção contrária 

ao que preconiza a teoria de ensino instrumental de línguas. Dessa forma, com base nos dados 

deste estudo, reiteramos o fato de ser extremamente importante para o processo de 

aprendizagem do surdo que o professor de inglês conheça e tenha fluência em libras para 

ensinar seu aluno e poder interagir com ele na sua língua.  

O conhecimento sistêmico, o conhecimento de mundo e o conhecimento de 

organização textual utilizados pelas pessoas ouvintes estão fortemente embasados na 

percepção auditiva, além da percepção visual, e são responsáveis pelo processo de construção 

de significados (MOITA LOPES,1986).  As especificidades das línguas que compõem o 

repertório linguístico dos alunos surdos não são devidamente levadas em consideração na 

proposição da educação inclusiva, visto que tais especificidades influenciam diretamente na 

escolha metodológica a ser adotada e, conforme verificado neste estudo, precisam ser distintas 

devido à natureza das línguas envolvidas e as especificidades dos alunos surdos e ouvintes. A 

língua materna dos surdos é a libras e, segundo Vygotsky (1994), a estrutura da língua que 

uma pessoa fala influencia o modo como esta pessoa percebe o universo que a rodeia. Dessa 

forma, temos um grupo de alunos cujo processo de construção de significados e conhecimento 

de mundo é diferente e fortemente ancorado na percepção visual (PADDEN; HUMPHRIES, 

2006).  

A aprendizagem de língua inglesa pelos surdos, embora de forma distinta dos 

alunos ouvintes, favorece a aprendizagem e o desenvolvimento da língua portuguesa, visto 

que o uso da escrita das línguas de sinais (SUTTON, 1974, 1981; ESTELITA, 2007), ainda 

não regulamentado por lei e pouco difundido nas escolas, faz com que os alunos surdos 

continuem dependendo da modalidade escrita dessa língua. Dessa forma, no processo de 

aprender o inglês, os alunos surdos ainda se movimentam constantemente no delta linguístico 

(OLIVEIRA-SILVA, 2005), já que falam libras, escrevem e leem em português e em inglês. 

Tal movimentação se adequa mais à perspectiva do multilinguismo, que, conforme 

compreendido por Aronin e Hufeisen (2009), além de englobar o bilinguismo, deixa explícito 

que se trata do conhecimento de mais de duas línguas. 

Outra observação a ser feita está relacionada à ordem de contato do surdo com as 

línguas. Essa ordem, que defino numericamente como língua 1, língua 2 e assim 



213 

sucessivamente na ordem de contato, deve ser considerada na conceituação das línguas no 

repertório linguístico dos surdos, uma vez que, a partir desse contato, o status das línguas 

pode sofrer alterações. Como no repertório linguístico dos ouvintes não há distinção e nem 

implicações no uso alternado dos termos língua 1 e primeira língua, língua 2 e segunda 

língua, e assim por diante, a simples adoção dos mesmos termos nos estudos linguísticos dos 

surdos, sem a devida distinção, mostrou-se inadequada. 

Um exemplo de acomodação das línguas acontece com a língua portuguesa, que 

só pode ser considerada segunda língua depois que o surdo inicia sua aprendizagem nessa 

língua, pois, antes disso, ela se configura como língua estrangeira, sendo, na maioria das 

vezes, sua língua 1 na ordem de contato. Outro exemplo diz respeito à libras, considerada a 

primeira língua e a língua materna do surdos, mas, na maioria das vezes, é sua língua 2 na 

ordem de contato.  

Outra consideração a ser feita é em relação aos ouvintes brasileiros, para quem a 

libras não pode ser considerada segunda língua enquanto ela não fizer parte do repertório 

linguístico da maioria dos ouvintes, embora possa ter status de língua 2 ou língua 3 na ordem 

de contato. Por enquanto, sugiro que seja tratada como língua adicional.  

Foi possível concluir que as especificidades das línguas que compõem o 

repertório linguístico dos alunos surdos não são devidamente levadas em consideração na 

proposição da educação inclusiva, visto que tais especificidades influenciam diretamente na 

escolha metodológica a ser adotada que, conforme verificado neste estudo, precisam ser 

distintas devido à natureza das línguas envolvidas e às especificidades dos alunos surdos e 

ouvintes. Assim, é possível reconhecer que os alunos surdos ainda não estão inseridos em 

uma realidade de ensino de língua estrangeira. 

Mesmo que os alunos surdos precisem usar a língua portuguesa nas aulas de 

inglês devido à falta de domínio de uma escrita de sinais – ELiS (BARROS, 2008), SEL 

(2012) ou Signwriting (STUMPF, 2001) por exemplo –, não deve-se esperar deles que a 

utilizem de forma semelhante aos alunos ouvintes, já que a diferença no nível de proficiência 

deles na línguas portuguesa é considerável. 

Ficou evidente que a surdez não impede o surdo de aprender uma LE, mas usar as 

mesmas estratégias com os alunos ouvintes é negar-lhes possibilidades de aprendizagem por 

meio de outras estratégias. Além do mais, a professora não pode garantir aos surdos o acesso 

ao input igual àquele ofertado aos alunos ouvintes, visto que, apesar de a oferta de materiais e 

proposição de tarefas serem as mesmas, os alunos ouvintes o recebiam diretamente da 

professora, e os alunos surdos, por meio da mediação feita pelos intérpretes. 
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O envolvimento e a interação entre os colegas surdos mostrou ser um meio 

favorável para a aprendizagem de Inglês Instrumental. Penso que a proposta de tarefas 

colaborativas, além de desenvolver a competência linguística dos alunos, também estreita os 

laços de amizade ao oportunizar momentos de interação, troca, contato e possibilidades de 

expressarem seus pensamentos e opiniões. Os alunos se sentem motivados pela vontade de 

entender o que o outro diz, uma vez que o pensamento de ambos precisa ser elaborado, 

explicitado e apresentado no resultado da tarefa proposta. 

A generalização de resultados de uma pesquisa não é algo pertinente ao estudo de 

caso. Percebo, porém, que mesmo sendo um estudo de caso, os resultados encontrados na 

minha pesquisa, somados à leitura de outros estudos e ao conhecimento que tenho de outros 

contextos, semelhantes ao deste estudo, reverberam nesses contextos mostrando que essa é a 

realidade do aluno surdo brasileiro aprendendo uma língua estrangeira. Assim, a colaboração 

indubitavelmente contribui para o processo de aprendizagem de língua inglesa instrumental 

do aluno surdo, mas não supre o conhecimento e o uso efetivo da libras pelos partícipes desse 

processo. De forma alguma, é um trabalho acabado, visto que diversos pontos que abordei 

extrapolam o escopo desta pesquisa e necessitam de um aprofundamento, em pesquisas 

futuras.  
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido para os participantes da pesquisa 

 

 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa. Após 
ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 
ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora 
responsável.  

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
 
Título do Projeto: A APRENDIZAGEM COLABORATIVA DE INGLÊS POR ALUNOS SURDOS      

BRASILEIROS 

Pesquisadora Responsável : CLAUDNEY MARIA DE OLIVEIRA E SILVA 

Telefone para contato : (62)9972-0903 

Nome do sujeito participante: _______________________________________________________ 

Telefone para contato: ____________________________________________________________  

 

Esta pesquisa se insere na área de concentração dos Estudos Linguísticos, na linha de pesquisa de Ensino e 

aprendizagem de Línguas e tem como objetivo geral contribuir para a área dos estudos surdos, mais 

especificamente para a aprendizagem da língua inglesa sob a perspectiva da aprendizagem colaborativa. Os 

dados que servirão de base para a pesquisa são; (a) gravação de aulas em vídeo; (b) diários de campo da 

professora e da pesquisadora; (c) observação de aulas; (d) atividades escritas realizadas em dupla e (e) 

entrevistas. A pesquisa será realizada no período entre agosto e dezembro. Os participantes têm a garantia de 

sigilo e poderão retirar o seu consentimento a qualquer tempo. A sua participação nessa pesquisa contribuirá 

para um melhor entendimento do processo de aprendizagem de línguas pelo surdo, seu desenvolvimento 

linguístico e indiretamente poderá favorecer o seu processo de inclusão. 
  
  Assinatura do pesquisador ______________________________________________  
 
 
 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
  

 
Eu, ______________________________________________, RG_________________________, 

 CPF ___________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

__________________________________________________ , como sujeito. Fui devidamente 

informado e esclarecido pelo pesquisador ______________________________ sobre a pesquisa e 

os procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade. 

 
Local e data _____________________________________________________________________  
 
Assinatura do sujeito ou responsável: _________________________________________________  
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APÊNDICE B – Roteiro norteador das entrevistas realizadas com a professora 

 

 

1. Entrevista  

1. Qual a sua formação acadêmica?  

2. Há quanto tempo você trabalha como professora de inglês? 

3. Você já teve alunos surdos antes? (Sabe libras?) 

4. Você foi informada de que teria alunos surdos em sua turma? Se sim, qual foi o seu 

primeiro pensamento? Se não, como se sentiu ao ver alunos surdos na sua sala? 

5. Ao término da primeira aula, como você se sentiu? 

 

2. Entrevista 

6. Como tem sido o seu trabalho com essa turma? (pedir que justifique a resposta) 

7. O material que você usa para as aulas foi modificado? Como você tem preparado as 

atividades? Tem feito modificações? Se sim, poderia exemplificar? 

8. Como você explicaria o seu trabalho com os alunos surdos em relação ao trabalho que você 

tem desenvolvido com os ouvintes?  

 

3.Entrevista 

9. O que você pensa a respeito do processo de aprendizagem de inglês por alunos surdos? 

10. O que você pensa a respeito do processo de aprendizagem de inglês por alunos surdos na 

sala inclusiva? 
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APÊNDICE C – Transcrição da Entrevista 2 com a professora 

 

 

Pois é! Eu não lembro, eu não me lembro de tudo e eu não anotei aqui nesse caderninho 

aqui... eu não anotei tudo.. eu só anotei aqui que eu já tinha dois intérpretes agora, mas eu 

tinha que pensar rápido como eu tinha que me proceder, né, por que... aí eles vieram 

conversar comigo, os intérpretes ...eles vieram conversar... mais ou menos assim, pra ter uma 

noção de como eles procedem, que eles trocam, né... que eles gostam de ter o texto antes né, 

... e eu tinha que me adaptar, né, como eles iriam fazer e como eu iria trabalhar com eles e foi 

assim.. acho que correu tudo bem, tem corrido tudo bem ... eu tenho aprendido às vezes eu ... 

eu... é ... eu observo que eu tenho que... que eu às vezes tenho que falar realmente mais 

devagar, que é... é... eu tenho que dar um tempo pra eles observarem o intérprete, aí é aquela 

história ...de eu estar no quadro, eu estar observando eles olhando pro intérprete e eu quero 

apontar pra alguma coisa no texto e para o quadro...e ... tem que esperar.. pra depois eles 

olharem pra mim... é... às vezes eu acho que eu esqueço... ((risos)) nos primeiros dias eu devo 

ter esquecido isso, eu não sei direito mas eu devo ter esquecido isso... né? ((risos)) Então 

assim...você vai aprendendo né? ... p. porque a gente tem o hábito né? Você faz aquilo 

naturalmente, e de repente você precisar prestar atenção em algo que você já faz 

naturalmente... a gente não lembra sempre. Às vezes... é... precisa prestar... é... assim..., então, 

eu estou usando mais o quadro, eu não usava tanto o quadro, eu tenho usado muito mais o 

quadro, e tenho escrito... procurado escrever é... é... mais ... mais claramente... porque às 

vezes eu escrevo só abreviando, né? É... e aí... é...por que eu quero escrever rápido, passar 

logo pra frente, aí eu falo assim: eu penso: “não, é melhor escrever a palavra inteira, aí pronto, 

então escreve a palavra inteira, né? É... nesse sentido. E apontar..., né, talvez aqui, repetir, é... 

e às vezes, quando eles fazem a pergunta, tendo o interprete, eu respondo. Tem.. é... às vezes 

eu já fui em carteira deles, e já escrevi, na cart.. na folha, eu já... ou então, eu já apontei, só 

que aí, eu não sei se ajuda, se..se.. eles estão com duvidas, por exemplo no enunciado da 

pergunta, eu repito o enunciado, eu não sei em que ponto eu ajudo... aí eu vou lá na carteira, 

marco lá pelo menos uma palavra que eu acho que é a palavra chave da pergunta e 

peço..assim... não sei se ajuda, né?... é... e... como eu falei, eu às vezes eu já escrevi alguma 

palavra, pergunta assim... a última... eu lembro assim... a última aula nossa, agora, a Julia, eu 

acho que foi essa última aula, que a Julia perguntou alguma coisa, aquelas palavras que eu 

tinha pedido.... foi.. pra selecionar... a gente estava falando de palavra chave do texto.... aí ela 

selecionou algumas, essas são importante... eu estou sentindo que ... nada a ver ... aí tinha uma 

primeira palavra que ela tinha selecionado, eu falei assim: “essa aqui é importante?”. E ela 

não tinha me apontado, ela apontou outra. “Não! Essa aqui é importante”. Essa daqui é 

essencial. Aí eu boto um certo bem grande, nas palavras... então assim, né? São coisas que eu 

tenho feito, né? 

 

Pesquisadora: E com os ouvintes? 

 

não.... eu é... se precisar eu até vou e faço, mas que estou lembrando agora aqui que eu já fui 

na carteira e fiz isso, não, porque às vezes a gente está passando, por isso que eu gosto de 

correr...por que às vezes eles me perguntam quando eu estou lá na frente, mas se eu estou 

passando às vezes eles: “ah, professora...”aí você vai lá na carteira e mostra e fala assim 

“”Não, está certo!” “Não, e aqui?, Não, você olhou aqui, e aqui?” Eu fiz isso acho que com o 

Rogério ((nome fictício)), um menino que fica lá no canto assim, e que participou muito até.... 

é... numa das perguntas na aula retrasada até... que na aula passada eu só fiz a correção da 

aula atrasada, e aí eu ia fazer na aula passada, eu ia fazer scamming, que era outro material 

assim, mas eu fiquei tanto na correção, demorei tanto nessa correção dos textos que eles 
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fizeram na aula passada, retrasada, no caso né, que eu falei: “Não vai dar tempo.” Por que eles 

vão ter que entregar agora na sexta feira... ...eu pedi na aula retrasada para entregar na aula 

passada e eles não entregaram, agora... 

Eram os textos que a gente fez em sala de aula na aula retrasada que era só pra corrigir e eu 

dar andamento, dar novas estratégias com novos textos que eu ia entregar na aula passada. Aí, 

quando ... como a gente demorou tanto, tanto, aí eu resolvi, assim esses textos que estão ... são 

muito bons pra tirar as palavras –chave, pelo menos eu falo de palavras-chave, né? Pelo 

menos já falo, assim, que seria ... que a palavra-chave seria depois de scamming, aí eu fiz a 

palavra-chave na frente e scamming eu vou fazer talvez na aula que vem, e torno a falar se der 

tempo de fazer outro texto aí eu faço outro texto ou mais na frente e englobo essas estratégias 

que dá pra englobar e falo de novo de palavras-chave. Humm... então até seria talvez até uma 

modificação no meu planejamento, é... mudar essa ordem, né que eu tinha programado, agora 

normalmente eu sempre atraso, sempre atraso, e se for olhar no meu cronograma agora, eu 

vou... atrasando..sabe?Mas assim... nessa por exemplo, eu não estou seguindo mais 

igualzinho, por exemplo, eu tenho outra turma, matutina, e não tem surdo nessa turma, então 

assim, nessa turma também, eu estou já, meio que atrasada... e ... mas eu já fiz scanning com 

eles, e já fiz uns.... é... dois textos a mais, além de ter feito o scanning já com eles, já fiz dois 

textos a mais que eu não fiz com essa turma. Decidi não fazer ... e..e.. porque eu faria como 

reforço de outra estratégia, pra dar reforço... são textos menores mais fáceis de ler um que tem 

muita informação não-verbal, o outro não tem nenhuma...informação ... é um ... um abstract, 

um resumo, mas assim, eu já fiz com essa turma do matutino, eu deixei pra fazer com eles, 

mas não fiz ainda, quem sabe mais pra frente eu até possa fazer, se não, não vai fazer mas eu 

vou dando andamento na aula pelo menos com o conteúdo e faço os textos relativos àquele 

conteúdo que são, que salientam aquela...aquele tópico ou estratégia que eu quero dar. é... 

então com eles lá eu já fiz na verdade dois ou três textos a mais que eu não fiz com essa turma 

do vespertino que tem os surdos. E... então ... essa...essa questão dessas diferenças, ocorrem, 

então é uma outra adaptação é uma outra forma de... como eu estou tratando... trabalhando, 

mas pelo menos na aula passada eu falei em palavras-chave. Terminei a aula falando em 

palavra-chave usando o mesmo texto. O que eu acho às vezes que ... que é ruim é não dar essa 

oportunidade deles lerem. Eu acho que quanto mais a gente lê, melhor é. Então ... isso seria.. 

acho que...um pouco assim... que eu fico talvez preocupada.. eles tem que ler, né? Mas os 

textos, mesmo aqueles textos já usados servem. 

Como serviu, eu fiz palavras-chave com eles, né? E aí eu comecei a falar nisso por causa do 

Rogério, né? ....por que a gente estava falando de ir na carteira, então na aula retrasada eu 

fui... passei e eu vi a resposta dele... aí depois eu olhei e falei assim: “Mas Rogério, olha 

assim, assim e assim”. Né? Mas com surdos eu vou e escrevo... né? Eu vou lá e escrevo, às 

vezes a palavra, isso eu já fiz, mais de uma vez, vou lá e escrevo na folha deles. O que for lá 

na hora o que precisar lá, eu já fiz. 

 

Pesquisadora: Eu tenho uma pergunta nova. Como é que você percebe que eles estão te 

acompanhando? Ou não estão te acompanhando... você consegue perceber? 

 

É mais difícil. Eu acho que é mais difícil, né? Você olha para o rosto deles quando eles estão 

conversando com o intérprete, né? E eles estão lá assim...tá bom! E aí quando eu mando eles 

fazerem... que é hora deles fazerem atividade, e que eu vejo que eles não estão fazendo, eu 

fico pensando assim, ou se eles... se eu olho que eles estão em outra parte do texto, outra 

questão... é... aí eu fico assim...será que ele entendeu o que que era pra fazer? ... aí eu chego 

perto e já me peguei acho que algumàs vezes apontando e falando assim: “não”, fazendo gesto 

que „não‟, aí... mostrando aqui, é aqui e eles falam assim: “não professora, tá bom!” acho que 

eles... de certo eles estão fazendo outra coisa, até começar não, que eles não deixaram de 
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entender, pode ser, eu imagino que seja, pode ser que eles só estão olhando outra coisa antes 

deles começarem a fazer e eles já entenderam o que que era pra fazer, é... ou quando eu já...eu 

acho que.. isso eu já vi, quando eles estavam com aqueles textos nas paredes e vi também 

quando eles já estavam com o texto em mãos em outra aula fazendo outro texto, respondendo 

alguma questão, fazendo cópia. Eu peço, “qual é a mensagem do texto?”, “sobre o que é o 

texto?”, né? “responda isso ou aquilo ali”, eles vão lá e copiam. Aí...é...aí... eu conversei com 

o intérprete, aí eu falei: “ será que”, no caso era a Telma eu acho que estava copiando, não sei 

se Julia, eu falei nesse dia que eu vi ela copiando na parede, quando era de cognato, da 

parede, eu falei assim: “qual é a mensagem do texto e quais são os cognatos?”, né? Aí... o 

intérprete falou pra mim que eles né, desde quando eles entraram na escola e tudo eles tem... 

essa... ele falou... como ele falou? Essa... não é mentalidade não, é... esse costume de copiar 

mesmo, é o copismo, né? Lembrei ((risos)) Aí então eu já vi também então quando eles com o 

texto em mãos, sentados, fazendo alguma atividade, eles copiando, igualzinho está lá em 

inglês, ele vai lá e copia. Aí assim, é uma coisa que eu ainda tenho de prestar atenção, eu vou 

ver como é que vai ser esse exercício deles, eu pedi pra ser em português, eu pedi pra eles 

responderem pra mim em português, mas vamos ver como vai ser esse exercício que eu vou 

recolher agora porque se eles copiam no trecho onde tem a resposta, pelo menos identificar 

onde a resposta se encontra, ele sabe, mas eu não sei se eles vão saber entender o que eles 

copiaram exatamente, eles podem ter a noção do que seja, mas isso aí acontece também com o 

ouvinte. Eu já tive ouvinte que fala assim: “professora, eu não sei responder, eu sei que a 

resposta está aqui, mas eu não sei”. Por conta de vocabulário, eu acho, né? Quer dizer... eu 

vivo falando pra eles “essas estratégias ajudam muito, elas vão ajudar a gente entender o 

texto, pelo menos saber o contexto, o assunto geral, mas vocês precisam de enriquecer o 

vocabulário”, e toda aula eu procuro falar, “estão estudando?”, “pegaram?” e dou umas dicas 

de vocabulário, de estudo de vocabulário, ... de glossário. Eu pedi pra eles construírem o 

glossário deles...Né? Então, assim, já falei que é preciso enriquecer o vocabulário, né? E aí 

essas dicas mesmo, como estratégias de vocabulário, como eu dei na ultima aula, não era da 

aula mas aproveitou... aproveito, né? A oportunidade que o texto traz.. isso geralmente eu 

faço mesmo. E aí no dia que chegar a aula mesmo... eu já estou até pensando já na aula que 

vem, se eu for seguir meu cronograma depois de palavra-chave, é afixo, então, se eu fizer, eu 

já estou pensando no meu ... assim.. se o planejamento poderia ser... é ... revisão dessas 

palavras, eu jogar essas palavras que foram comentadas na aula passada, no quadro, o que que 

elas significam e tal, aí vou mostrar...é... o que que elas tem de comum, eu espero que eles me 

digam, e aí eu vou jogar o gancho e jogar mais outras palavras no quadro e já dar afixos pra 

eles. Eu já estou pensando em fazer isso e talvez eu não sei que hora que entra o scanning, né? 

Porque nessa turma poderia dar tempo de fazer as duas coisas né? porque scanning é super 

rápido né? Scanning é rápido, pra eu falar. Embora depois que faço a primeira... embora 

depois que eu uso esses textos comuns, que eu já repito eu levo ... eu tenho umas brochuras 

assim, está tudo já separado lá na minha pasta também, se tivesse dado tempo, aí eu entrego 

pra cada um uma brochura diferente. A minha idéia, meu planejamento geralmente pra essas 

são assim. E cada um é uma brochura diferente. E eles tem que pegar uma folha separada e 

eles fazerem pelo menos duas perguntas para fazerem scanning... e trocam... de grupo. Essa, 

né? Seria um pós-introduçao que eu faço introdução com aqueles textos normais, chave meu 

também, e depois, e aí eu acho como é...com eles talvez demore até eles entenderem... porque 

até os ouvintes, em outras experiências, é difícil pra eles fazerem as perguntas, embora a 

gente fale: “ é pergunta que você tem perguntar sobre hora, número, nome próprio”..., coisas 

assim, que você bate o olho você acha, você já sabe onde procurar. Então você tem que fazer 

uma pergunta assim pro seu colega, né? Ele já vai olhar na pergunta... ele olha primeiro na 

pergunta depois vai lá ((no texto)) achar. Ele vai só pra achar essa resposta. Né? então, 

assim.... são coisas que eu quero fazer.. mas aí eu fico assim... o que que eu faço primeiro? O 
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que que eu não faço? Será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Ai eu quero pegar 

o gancho dessa aula.. aí eu não sei que hora vai o scanning... Mas também essa diversificação 

também é interessante... porque muitàs vezes você está em um momento da aula em que você 

sente o momento apropriado para entrar em uma ... até a pergunta dele você traz uma outra 

questão... Eu também não fico assim amarrada não. Então eu penso “Talvez eu não faça afixo 

então..já faço logo o scanning”. Eu penso assim... quando eu voltar, mesmo que eu trago essas 

palavras que eu falei, né? de compostos, e que tem os prefixos e os sufixos, que foi uma 

pergunta dos surdos, “successful e unsuccessful”, foi o Aldo, então assim, eu já coloquei no 

quadro. Deixei no quadro. Quem viu, viu. Quem não viu... vai ver depois, quando eu voltar 

com essas palavras...E aí eu volto com essas palavras... Por enquanto é mais ou menos isso. 
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APÊNDICE D – Roteiro norteador da entrevista realizada com os alunos surdos 

 

 

Entrevista dos alunos surdos.  

 

1. Qual o seu nome? 

2. Qual a sua idade? 

3. Você nasceu surdo? Se não, quando ficou surdo? Qual a causa da surdez? 

4. Na sua família há outra pessoa surda? 

5. Qual é a língua falada na sua família? 

6. Onde você aprendeu Libras?  

7. Qual idade você tinha quando aprendeu Libras? 

8. Você sabe português? 

9. Qual língua você aprendeu primeiro? Português ou Libras? 

10. Você já estudou inglês antes? Quando? 

11. Você se lembra como era a aula de inglês? 

12. Por que você decidiu fazer essa disciplina de Inglês Instrumental? 

13. Como é estudar inglês com colegas ouvintes? (pedir justificativa, se necessário) 

/ VOCÊ TEM COLEGA OUVINTE. COMO ESTUDAR VOCÊS DOIS?/ 

14. Como é estudar inglês com colegas surdos? (pedir justificativa, se necessário) 

/ VOCÊ TEM COLEGA SURDO. COMO ESTUDAR VOCÊS DOIS?/ 

15. Você costuma estudar inglês sozinho? (pedir justificativa) 

16. O que você gosta mais nas aulas de inglês? 

17. O que você gosta menos nas aulas de inglês? 
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APÊNDICE E – Transcrição da entrevista com o aluno Aldo 

 

 

1. Qual o seu nome? 

A-L-D-O. E meu sinal é esse. 

2. Qual a sua idade? 

24 anos. 

3. Você nasceu surdo? Se não, quando ficou surdo? Qual a causa da surdez? 

Não. Eu nasci ouvinte mas peguei uma doença... não sei qual. E fiquei surdo com 4 

anos mais ou menos. 

4. Na sua família há outra pessoa surda?  

Na sua família tem outra pessoa surda?((repetiu a pergunta)) Não. Só tem eu. Eu sou o 

único surdo da família.  

5. Qual é a língua falada na sua família?  

Português.  

6. Onde você aprendeu libras?  

Na Associação dos Surdos. 

Quando você aprendeu libras? Comecei aprender libras em 2007 ((por volta de 2007)) 

7. Qual idade você tinha quando aprendeu libras?  

17 anos ... mais ou menos 

Como você conversa com sua família? 

Com minha família? ((repetiu a pergunta)) ...Converso em português mesmo. Normal.  

E em Libras? Conversa também?  

Minha mãe sabe só um pouquinho. Bem pouco, mais é mímica... 

8. E você sabe português?  

Eu sei sim. Eu nasci ouvinte ((risos)) Eu sabia contar... ouvia normal. 

Como é sua surdez agora? Eu sou surdo profundo dos dois ouvidos. 

9. Qual língua você aprendeu primeiro? Português ou libras?  

Primeiro eu aprendi português porque eu era ouvinte né?! Depois eu aprendi libras. 
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10. Você já estudou inglês antes?  

Inglês? Sim. Estudei na escola mas já esqueci tudo porque não pratico. então.... 

Quando eu estudava no ensino fundamental eu tinha notas boas... 10..9.. Era bom mas 

depois eu formei ((no ensino médio)) e esqueci tudo. Preciso estudar mais..  

11. Você se lembra como era a aula de inglês?  

A professora ensinava e tinha intérprete mas era muito rápido... eu ficava meio perdido 

porque tinha que olhar rápido para a professora e para o interprete. Ela ((a professora)) 

não explicava a palavra... não tinha sinal... então eu copiava. Só. 

12. Por que você decidiu fazer essa disciplina de Inglês Instrumental? 

Porque na faculdade precisa de horas nas disciplinas de núcleo livre e um colega me 

chamou pra estudar com ele. 

13. Como é estudar inglês com colegas ouvintes? (pedir justificativa, se necessário)  

Aqui na faculdade tem alunos surdos e alunos ouvintes ... Os dois grupos por causa da 

inclusão, né?! Mas os ouvintes, às vezes eles sabem um pouquinho de libras, mas é 

mais os que não sabem. Então os surdos ficam só com os surdos e falam libras. Então 

a gente estuda junto... também tem intérpretes...dois intérpretes... então é bom.. e a 

professora de inglês ensina bem. 

14. Como é estudar inglês com colegas surdos? (pedir justificativa, se necessário) 

Sim. A gente estuda junta e troca muito ((risos)) porque ele sabe uma palavra e eu 

pergunto aí ele me fala e às vezes eu lembro também... e ele também me pergunta e eu 

sei e falo para ele.. Ele faz o sinal e eu faço o sinal também. Nós dois somos iguais..e a 

gente estuda assim. 

15. Você costuma estudar inglês sozinho? (pedir justificativa) Em casa você estuda inglês?  

Sim. Eu estudo sozinho, mas é pouco. Como? Ah.. eu olho a palavra e se eu não sei, 

procuro no dicionário e eu aprendo a palavra. Ás vezes eu entendo e às vezes não. 

Depende. 

16. O que você gosta mais nas aulas de inglês? 

O que eu gosto mais de estudar é traduzir palavras.. porque a gente precisa entender, 

né?! Eu tenho vontade de ensinar os surdos porque eles sofrem. Eu quero ensinar os 

surdos mas diferente ... ter mais contato ... porque os ouvintes... com eles é bom mas 

eles usam estratégias deles e adaptações deles... eles aprendem inglês e surdo pode 

aprender também...igual. E aprender inglês é bom.. porque você viaja.. é... acho 

importante aprender.. então precisa saber. 

17. O que você gosta menos nas aulas de inglês?  

Nada. É normal...  
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APÊNDICE F – Uma amostra de uma nota de campo: observação de aula 

 

 

 

Data: xx-xx-2014 
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Material: impresso = Atividade com o textos. Texto 1: “6 signs of caffeine addiction” e Texto 

2: Exploding the myth of cultural stereotypes”. 

Participantes: 8 alunos ouvintes e 5 surdos 

Intérpretes: A e B 

Lia senta no fundo da sala e fica mexendo no celular. 

A professora escreve e fala ao mesmo tempo. 

O tempo da aula é diferente para os dois tipos de alunos. A interpretação, necessária para os 

surdos, faz com que a informação chegue com um atraso mínimo, mas suficiente para que, se 

um aluno surdo e um aluno ouvinte sabe a resposta de uma pergunta, o aluno ouvinte sempre 

vai responder primeiro. (o que deixa a sensação de que o aluno surdo demora pra entender e 

por isso responde atrasado.) 

A professora mostra o texto e fala “olhe aqui” e aponta no texto. No entanto, os alunos surdos 

estão olhando para o intérprete. 

Intérprete: a professora pergunta sobre a palavra EXPLORE e um aluno responde que 

significa explorar. How do you spell it?. Mas em Libras não funciona porque o sinal já está 

relacionado com a palavra. 

IAGO chega atrasado e a professora o cumprimenta em Libras. 

Um aluno ouvinte pega um papel de Telma que cai no chão e entrega para ele. Telma 

agradece em Libras. O aluno sinaliza com a cabeça. 

A professora fala „isso aqui ó, o „Y‟ é que marca o adjetivo”. Ela fala e escreve no quadro ao 

mesmo tempo, circulando a letra Y, mas os alunos surdos olham a intérprete. Perde 

informação 

A professora faz perguntas e a XXX responde, mas sempre depois de um ouvinte. 

A professora aponta para XXX e mostra o quadro. XXX cutuca XXX e diz pra ele olhar para 

o quadro. 

A professora fala diretamente com XXX. Aponta as palavras no quadro, uma a uma e vai 

perguntando se são palavras positivas (POSITIVA) ou negativas /NEGATIVA/ e XXX 

responde em sinais e todas as respostas estão corretas. DIÁLOGO SEM MEDIAÇÃO DO 

INTÉRPRETE.  

Foram discutidos os significados de alguns adjetivos que os surdos não conheciam. 

Uma aluna ouvinte interrompe a aula e fala para a professora que a XXX está procurando a 

palavra „introvertido‟ no texto. Em seguida ela cutuca XXX e aponta para a professora. (A 

aluna percebeu que XXX estava tentando acompanhar a explicação e que a professora iria 

passar para a palavra seguinte. A professora pergunta para XXX se ela entendeu. Laura 
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responde que sim. (Esse momento revela que a aluna ouvinte estava atenta ao que a colega 

surda estava fazendo e fez uma interferência a seu favor quando viu que ela estava ficando 

para trás, já que a professora deu sinais de que iria prosseguir com a correção. Essa situação é 

comum numa sala de aula regular onde os colegas ficam atentos ao que os seus pares estão 

fazendo. Nesse sentido, podemos inferir que essa aluna teve uma atitude de coleguismo e não 

só de aceitabilidade em relação a essa aluna surda). 

XXX responde que „modesto‟ é ser „humilde‟ e que isso é um aspecto negativo. Todos os 

alunos ouvintes riem e um aluno comenta que em Dubai essa afirmação é verdadeira.  

Os alunos surdos não entenderam o motivo dos risos e os intérpretes não interpretaram. 

Mesmo porque havia vários alunos falando e rindo ao mesmo tempo. (mesmo com a presença 

de dois intérpretes, ainda ocorrem momentos onde a interpretação torna-se ainda mais difícil. 

Várias pessoas falando ao mesmo tempo e com afirmações e comentários sendo feito 

simultaneamente). 

XXX responde antes dos ouvintes sobre algumas marcações que a professora faz nas palavras 

escritas no quadro. 

XXX está sentada na parte atrás dos alunos da primeira fileira e não mais participa da aula. 

XXX fala „sufixo‟ – atrasado/tempo). 

XXX e JXXX conversam sobre o sufixo –ABLE. 

XXX pergunta sobre significado de AGREE. 

XXX continua respondendo as perguntas sobre os textos antes mesmo dos alunos ouvintes. 

DESABAFO DA XXX: ouvir a opinião dela sobre a aula) 

Durante as explicações que são direcionadas ao surdos, os alunos ouvintes ficam alheios e/ou 

mexendo no celular. DESINTERESSE DOS OUVINTES 
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APÊNDICE G – Transcrição da aula 

 

 

2X-0X-2014 

 

Pr: Bom dia!  

(organizou a mesa) 

Pr: Então.. vocês estão lembrados sobre o que a gente conversou sobre as pistas, as estratégias 

que a gente pode utilizar enquanto a gente faz a leitura de um texto..então.. usar figuras, usar 

os desenhos... usar esses símbolos, é mais uma estratégia que a gente vai utilizar. 

Ok?//ok//=/ok/ [ok?] No texto.. no texto.. temos os símbolos {a professora, ao lado do 

interprete, segura a folha com o texto e aponta com a caneta para os símbolos a que ela se 

refere} temos um cabeçario [c-a-b-e-ç-a-r-i-o] aqui... alguém falou... ah olhamos aqui e vimos 

não só pelos símbolos mas também o assunto... o texto é um horóscopo... olha aqui.. 

horoscopo. ó... [h-o-r-o-s-c-o-p-o] a gente já vai imaginar aqui ó.. olha [aponta para a 

professora]... é um signo..Então.. só pelo título, né.. . horoscopo.. a gente pode pensar assim.. 

ah, se tá falando de horoscopo, isso aqui é uma palavra relacionada então pode ser o signo, 

né? Pode ser, né? Ninguém ia ter certeza. Mas olhando para o desenho, a gente percebe, com 

certeza. É sim, um signo [s-i-g-n-o]. O signo X, o signo Y, o signo Z... pelo desenho. [ok?] 

Entao nós vamos utilizar essa questão de desenho, de símbolos, de figuras, título, forma como 

está disposto o texto na folha {a professora vai mostrando na folha os itens que cita, mas os 

alunos surdos olham para o interprete}. Luis [L-U-I-S, aponta para o aluno ouvinte] falou nas 

datas, então são datas [d-a-t-a-s], números, informação que chama a atenção da gente, que a 

gente bate o olho, destaca. Está em destaque no texto. Nós vamos utilizar como estratégia 

também para ajudar a gente a ler um texto... para entender a informação desse texto. 

Normalmente é uma informação especifica... de data, número, nome próprio. É uma 

informação que vai estar em destaque não só pelas figuras, mas também o destaque em 

negrito. A gente tem mais destaque em itálico {a professora se posiciona ao lado do interprete 

enquanto fala}. Não é? Como eu já disse e repito, a formatação do texto, a disposição do texto 

na folha também ajuda a gente... a entender o texto, a mensagem do texto, o conteúdo do 

texto, o objetivo do texto. Ok? A gente vai chamar isso.. a outra estratégia, essa outra 

estratégia.. é.. {escreve no quadro} informação não-verbal. /raul: Não-verbal/ [informação 

diferente texto escrita não] informação não-verba, ok? /raul: desenho/ [informação não escrita 

não v-e-r-b-a-l figuras] informação não-verbal, ok? Informação que não está somente escrita 

no texto, no texto corrido {a professora faz gesto de escrever, que também é sinal de 

escrever.} mas informação que está presente no número, na data, no itálico, na figura... [não 

v-e-r-b-a-l] ok? /aldo: figura figura figura mostra figura/{raul ergue o dedo para perguntar 

mas é ignorado pelo interprete que segue a fala da professora} E aqui... /aldo: faz um sinal 

verbo-não para si, mas é visto por raul balança a cabeça afirmativamente} .. nessa folha... {a 

professora segura a folha com o texto voltado para frente e fica ao lado do interprete} vocês 

tem informação de itens {a professora segura o texto com a mão esquerda, e com a mão 

direita faz gesto de ticar itens no ar e depois aponta para o quadro} que a gente pode 

considerar como não-verbal... para observar no texto. Ok? Duas partes: com a figura... 

ilustração desses itens... a segunda parte já está em texto com pontuação {a professora mostra 

o texto e faz gestos de pontos no ar} é... é pontos.. do que é cada um aqui... {apontando no o 

texto} ou simplesmente {fazendo gesto de escrever no ar} escrito aqui {apontando no texto} 

é... cada um desses já está ilustrado nesse layout de página.. tá? Vou entregar.. vocês vão 

passar o olho... um minuto dá para vocês lerem... e observarem as ilustrações {a professora 

olha para o interprete, para os alunos surdos e depois para os outros alunos, dando 
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oportunidade para perguntarem. Como ninguém se manifesta, ela começa a distribuir as 

folhas} {Gilda chama Julia /lar: olhar os pontos no texto igual no quadro?/ Julia não responde. 

gilda olha para trás e pregunta para Ivo / olhar pontos? Ivo não responde. Raul responde. 

/raul: sim, certo/ } A1 

{a professora anda pela sala} {Aldo pergunta para o interprete} /aldo: tem sinal e-s-t-r-a-t-e-

g-i-a? tem?/ {interprete acena afirmativamente mas não faz o sinal} /Aldo: não lembro../ 

[pergunta para o colega] / Aldo: eu sei que tem sinal, mas não lembro o sinal (risos) I1/ {Aldo 

chama Julia} /Aldo: tem sinal e-s-t-r-a-t-e-g-i-a?/ tem sinal?/ /Julia: sinal? Não/ /Aldo: 

interprete diz que tem/ [tem] {gildaa e Joao olham para Aldo} /Aldo: tem sinal e-s-t-r-a-t-e-g-

i-a?/ /Gilda: não... não sei/ /joao: e-s-t-r-a-t-e-g-i-a? / {datilologizando para Aldo}/Aldo: é../ 

/joao: estratégia/ {as alunas olham para o dialogo dos dois alunos}A2 {Os quatro alunos 

olham para o interprete que acena afirmativamente} REFLEXAO SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO DO INTERPRETE que nesse caso foi construtiva pois ao optar por nao dar 

o sinal e orientar que perguntasse ao colega, fez com que eles checassem entre si quem sabia e 

quem não sabia o sinal. Quando Joao fez o sinal e o interprete disse que estava correto, é 

possível perceber a satisfação de Joao consigo ao dar uma resposta correta, os alunos 

perceberem que é o colega também sabe, que o interprete não é o único que sabe, além do 

professor. O INTERPRETE também é responsável pois pode interferir de forma positiva ou 

negativa no processo de aprender do aluno. Nesse caso, se tivesse optado por fazer o sinal 

para Aldo, Lia e Julia teriam perdido a oportunidade de aprender esse sinal nesse momento.  

{ivo pergunta para interprete}/ivo: o negrito da letra I é estratégia?/ [pergunta para 

professora] {joao observa ivo e o interprete} /ivo: (risos) ah, fala../ [pergunta ela] {ivo 

pergunta para joao} /ivo: sabe se é contexto?/ /joao: não sei../ Alguma pergunta? [voz: 

professora, entendi mais ou menos – julia] {professora fica ao lado do interprete, em frente à 

aluna julia} Julia, lembra? Essa é uma nova estratégia... nova estratégia pra gente usar 

informação não-verbal ao ler um texto... e aí o que a gente pode considerar como informação 

não-verbal? {perguntando agora para toda a turma} o que que a gente pode considerar como 

informação não-verbal? {apontando no texto} Os alunos ouvintes respondem} //símbolos, 

ilustrações, gravuras, a estrutura do texto..// {julia responde e interprete faz a voz} /por 

exemplo: o verbo quebrar.. o desenho/ {julia aponta para o texto} é isso..desenho, ilustração. / 

julia: ah, entendi/ o destaque do título, o destaque do subtítulo... e aí uma ilustração... ás 

vezes... o autor quer fazer uma chamada do título dentro de uma ...caixa redonda... uma caixa 

quadrada... chamando a atenção com uma estrela.. ok? E aí nós temos essa informação aqui 

{apontando no texto} ao redor do layout da página descrita aqui.. {o interprete aponta para a 

professora} item por item ... na forma...verbal ok? E aqui são.. esses itens aqui... pra gente 

considerar como informação não-verbal. /julia: a informação verbal é a tradução da não-

verbal?/ [voz da Julia] é.. é.. esse verbal aqui {apontando no texto} é a mesma coisa que está 

aqui na ilustração..a mesma coisa. Tá? Essa aqui é a ilustração {apontando no texto} de uma 

página ... com itens a serem considerados como não-verbal... e aqui em baixo {apontando no 

texto} por escrito... cada um deles é repetido aqui... entenderam? /Julia: entendi/ [voz julia] 

ok? Então..considerando as ilustrações, os gráficos, a distribuição do texto na página 

impressa, o espaçamento entre os parágrafos, o espaçamento dado para marcar os parágrafos, 

né? subtítulo, título, os efeitos tipográficos como eu disse, o negrito, itálico, sublinhado, eles 

chamam atenção, eles gritam aos olhos, você bate o olho... ás vezes não precisa eu ler o texto 

linha por linha, mas bater o olho eles ressaltam e a gente enxerga.. quando a gente vai ler um 

texto. Isso já chamou a atenção da gente, a gente já para e já olha. E aí isso pode ajudar a 

gente começar a fazer aquele levantamento de hipóteses... lembra? Levantar hipótese [a-c-h-

o], descartar hipótese ...sobre o que é o texto, o que nós iremos ler.. /Raul: o que é certo e 

errado../ {a professora não vê o comentário e o interprete não o menciona} P1 Esse tipo de 

informação não-verbal já pode ajudar a gente a fazer essas hipóteses antes da gente chegar lá 
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no primeiro parágrafo e ler o primeiro parágrafo, linha por linha, paragrafo por paragrafo. 

Então já vai ajudar a gente a fazer esse levantamento de hipóteses. Certo? É... eu vou entregar 

agora para vocês um outro texto agora em inglês. Esse texto tem destaque nele {d-e-s-t-a-q-u-

e}. Vocês vão pegar e já vão entender pela forma dele.. {a professora desenha quadrados no 

ar} que ele está disposto... numeração, vocês já vão ver o destaque nele pela numeração. Ele 

tem uma figura, tem uma ilustração. Mas vocês não vao ver {a professora faz o gesto de não} 

a ilustração agora. Eu quero ver se... sem a ilustração vocês vão entender .. que texto é esse. 

Pelo menos assim, me dizer.. esse texto é sobre... isso. Voces vão me dizer .. sobre o que é o 

texto.. sem olhar na ilustração... ok? Aldo... não vire o texto ok? {a professora faz alusão a 

uma outra aula onde o aluno vira a folha antes da professora pedir que o faça} Voces só 

podem olhar aqui {apontando para o próprio olho e para o texto} Não é pra olhar no outro 

lado não. Combinado, gente? Então.. entregando o texto, leiam e me digam sobre o que é o 

texto {ivo faz um comentário com Luis vocalizando e a professora pergunta para o interprete 

o que era. Ele responde que é um comentário pessoal entre os alunos.REFLEXAO P2 {ele 

sinaliza para os alunos que a professora perguntou o que ivo disse e que ele respondeu que era 

entre eles} / ivo: é conversa de homem/ [voz: é coisa de homem professora] ahh! Entao tá 

bom... não sou curiosa não. {a professora começa distribuir as folhas e conta em inglês one-

two-three, one- two –three, one- two- three, one- two-three –four, .{os alunos surdos não 

ouvem e o interprete não interpreta.} P3 REFLEXAO 

 {gilda pergunta para o interprete se é para entregar e ele fala que é para ler somente o texto 

sem virar a folha P4  

{gilda faz s-i-g-h-t e fica pensativa e resolve perguntar Julia. Ela aponta para o texto na folha 

de Julia e pergunta o que é} / isso é o que? Tema? Pergunta para o interprete/ A4 

{Julia chama o interprete} /julia: eu acho que é sig?????/ {interprete pede para julia repetir] 

[voz: eu acho que é sobre siglas] {gilda aponta no texto de julia} /gilda: essa palavra?/ {a 

professora olha no texto a palavra que lia aponta} /gilda: s-i-g-h-t/ Sight não é sigla. {o 

interprete pergunta para gilda s-i-t-e? o que? /gilda: s-i-g-h-t/ {interprete diz para a professora 

que não é site p5 reflexao é sight. {o interprete fala com a professora eu traduzi site de 

website} {a professora escreve no quadro as duas palavras –site- e –sight- e o interprete diz 

para os alunos que ele fex confusão porque as palavras são iguais na fala} Sight não é sigla. 

{a professora vai até a carteira de julia e aponta no texto dela, o que gilda acompanha 

atentamente. Em seguida julia aponta e faz sinal de opinião. gilda então mostra a palavra 

opinion no texto.} {a professora se afasta} /Elza: d-o-c-t-o-r/ [voz: doctor é médico né 

professora- Elza] {a professora acena afirmativamente e faz o gesto de bom – com o polegar 

para cima} Então, vocês aí..usando palavras que vocês já conhecem.. {gilda sublinha uma 

palavra no seu texto e no texto de julia} /gilda: sistema/ /julia: é/ [voz: universidade- elza] A5 

usando os cognatos, usando conhecimento anterior, juntando essas palavras conhecidas, com 

cognatos, com conhecimento anterior, e com essa informação não-verbal, {a professora faz 

gestos de contar os dedos} como o texto está disposto e aí tem uma numeração ...1,2,3,... tem 

o parágrafo com o número 1, tem um parágrafo pro dois, tem um parágrafo pro 3... então está 

descrevendo alguma coisa... um processo... com 3etapas. Deu pra perceber isso? Deu pra 

perceber? Juntando essas palavras com o conhecimento que vocês tem de palavras já 

conhecidas, como os cognatos, dá pra entender sobre o que é o texto? Então quem tem uma 

boa ideia sobre o que é o texto? // mais ou menos, professora// Eu sei sobre o que é o texto 

100%. Levanta a mão. /gilda: Raul sabe/ [voz Lia: Raul sabe.] /Raul: não/ {risos} Sabe Raul? 

Não? Quem tem ideia do texto mais ou menos uns 80%? / Raul: mais ou menos eu sei/ [voz: 

mais ou menos eu sei- Raul] ahã. 80%? /Raul: não... menos uns 60%/ [voz: não.. menos.. uns 

60% - Raul] {a professora mostra 6 dedos } quem tem ideia do texto 60%? /aldo: 40% mais 

ou menos/ [voz: professora, eu estou na base dos 40% - aldo] {gilda pergunta para julia 

quantos por cento ela sabe. Julia responde que 50 mais menos INTERAÇAO SEM PROF. 
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Ok. Ok {a professora fala ok e faz o gesto com o polegar para cima com as duas mãos} Agora 

fala... agora você vai falar para o colega do lado, não vai virar o texto ainda, {ivo conversa 

com Leandro} = eu sei mais ou menos, mas 100% não (risos)/ vai falar pro seu colega mais 

próximo.. {ela aponta com as duas mãos os pares de alunos} seu colega mais próximo, fale 

para seu colega mais próximo sobre o que é o texto. Tem um minuto. ={a professora anda 

pela sala e continua dando orientação sobre não virar a folha e conversar com o colega mais 

próximo} {Raul pergunta para interprete} /Raul: pode virar a folha?/ [não, mas pode 

conversar com o colega]. {Raul olha para aldo} 

/Raul: vai... fala... o que você acha que combina com texto?/, (risos) /tô boiando.../, /Raul: tem 

médico, olha aqui.., /aldo: profissão?/, /Raul: não...(risos)/, /aldo: falei, tô boiando.../, {Raul 

fica sério e olha para o texto, aldo faz o mesmo}, /aldo: sistema... sistema../, /Raul: olha, tem 

olho...{aponta no texto de aldo }, /raul: lembra??/, /aldo: não.. ela escreveu no quadro?/, 

/Raul: não.., ligado no cérebro.. ligado?../, /aldo: vai para os dois lados?? /, /Raul: tem 

olho...alguma coisa../, {julia, gilda e joao conversam entre si, desconsiderando a orientação do 

trabalho em dupla}. = ==/julia: eu acho que fala sobre o olho perceber as coisas... a visão../ 

/joao: tem antena ... /gilda: pode virar a folha?/ /joao: não pode./ / julia:é o que o olho vê?... 

parece... o tema é sobre o olho../ /gilda: mas como você sabe? Precisa mostrar no texto, tem 

que combinar... eu tenho dúvidas./ /julia: tá fácil .. olha aqui.. {e apontando no texto, vai 

grifando e digitando as palavras} /julia: v-i-s-a-o/, /joao: certo/, /julia: antena/, /joao: sim/, 

/gilda: aqui... sistema/ /julia: é. sistema/ /joao: é percepção do olho../, /julia: é visual.. os dois, 

é a mesma coisa.../, {eles continuam lendo o texto, joao aponta as palavras com o lápis}, 

/joao: essas ´palavras eu não sei../ /julia: caminho do olho?../, /joao: não sei../, == {Ivo e 

Luis}, /ivo: antena ... envia imagem... cérebro?? É cérebro/, //Luis: ... é/, /ivo: c-e-r-e-b-r-o, 

enviar... e-n-v-i-a-r?/, {como Luis não responde, ivo pergunta para o interprete}, / ivo: b-e-a-

m, e-n-v-i-a-r enviar em português, é?/ {nesse momento professora se aproxima do interprete. 

Ele repete a pergunta de ivo e a professora sinaliza ok, com o polegar para cima.} para a 

professora} /ivo: a segunda parte eu entendi melhor... parece que é o olho ...tem uma antena 

que capta a imagem e envia imagem.. tem ondas.. /voz: Ivo :tem uma antena que percebe, 

capta a imagem e envia.. tipo radio, ondas..] .. isso.. imagem.. e envia a imagem para onde? 

Para onde envia a imagem? /ivo: s-i-g-h-t... s-i-g-h-t... ah...olho... e-y-e é olho?/ [voz: eye é 

olho? – ivo] sim. /ivo: ah então capta a imagem e envia para o olho?/ {professora faz sim e 

aplaude === Então...então, pronto? = ={iago chega e senta perto de Raul e aldo. A professora 

pega uma folha e antes de entregar para iago, vira a folha várias vezes e faz o sinal não antes 

de entregar o texto a ele}. /Iago: é para fazer o que?/, /aldo: não pode virar a folha, só pode 

olhar aqui/. 

{professora fica diante de joao, gilda e julia e faz o gesto de ok.} pronto? Terminaram?a 

professora repete o sinal de mais ou menos} /joao: mais ou menos/ {[voz: eu acho que o texto 

fala sobre a projeção de imagem do olho.. é nesse sentido? –ivo] É... de projetar imagem.. é 

relacionado ao olho sim, e é relacionado a projeção de imagem. {elza levanta a mão e a 

professora aponta para ela, indicando que ela pode falar}. [voz: Elza: a primeira parte, eu acho 

que fala sobre médico, nome da cidade, que ele fez uma pesquisa com quinze pacientes, é 

alguma coisa assim?..] {professora faz o gesto de apontar o polegar pra cima com as duas 

mãos] e a pesquisa é sobre o que? Quem mais? // problema na retina//, //nervo optico//, = 

{joao, gilda e julia conversam} /joao: mostra imagem e a pessoa não vê nada? /, /julia: 

cego??/, /joao: coloca dentro do olho../, /julia: não sei não../, /gilda: é dentro do olho sim.. 

combina/. Com problemas na retina.. os quinze pacientes com problemas na retina. Percebeu 

isso Elza? Percebeu? Os quize pacientes que ela disse... com problema na retina.. percebeu? 

[voz: Elza. ah, então vision seria visão?] == /julia: viu?? Problema no olho?/, /Joao: eu falei 

que tinha médico../, /julia: falou mesmo, tem razão./ /julia: medico pegou 15 pessoas 

doentes.../, /gilda: olhem, o interprete esta falando./ {gilda chama a atenção dos colegas pois 
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vê que o que eles conversavam era o que o interprete estava falando}.Lembram que o ivo 

falou, começou falar de imagem pra o olho? O que mais vocês perceberam? Entenderam? 

/ivo: que a imagem vai para a retina.../ {interprete não interpreta} I 2  

/iago: não estou entendendo../, /aldo: é livre/, /iago: o que o interprete está falando?/, /aldo: o 

texto é o que você entendeu das palavras../ /mas o interprete está falando../, /aldo: é só pra ler 

o texto, só.. /, /iago: a professora tá perguntando.../, /aldo: perguntando se sabe, se não sabe... 

só/, /iago: precisa responder?/, /aldo: se sabe a resposta, pode, mas não precisa./= // fala sobre 

o processo que ele faz pra fazer... //, Enviar ... a imagem e implantar o chip.. Agora vocês vão 

fazer o seguinte.. lembra do processo 1,2,3?? = {joao, gilda, julia} /joao: um microscópio ../, 

/julia: não... chip que coloca no olho,... dentro../ {julia mostra o texto}, /joao: certo/. É o 

processo 1,2,3.. quando vocês observarem o desenho agora.. a ilustração, sigam lá esse 

processo.. podem olhar e me digam agora se vocês entendem melhor.. olhem.. {julia  

Chama joao e mostra o desenho} /julia: v-i-s-a-o, lá dentro do olho, coloca lá dentro/, /joao: e 

ve longe.. consegue captar.../, /gilda: a pessoa é cega../, /julia: é verdade/, /joao: ela consegue 

ver tudo.. é/. [voz: Ivo: a imagem tem a ver com a comparação com o olho real...]. É... a 

imagem é a ilustração do olho.. [voz: Lia: parece que tem uns óculos com antenas aqui..], É 

isso mesmo. {escreve no quadro e comenta em voz alta: é melhor escrever por inteiro, né? = 

{joao, lia, gilda} /gilda: g-l-a-s-s-e-s, o-c-u-l-o-s, óculos, lá dentro do olho.../, /joao: coloca 

dentro do olho, sim../, /gilda: ok... entendi..coloca dentro do olho... c-o-m-p-u-t-a-d-o-r, 

dentro do olho ../, /joao: chip/, /julia: lá nos estados unidos/, /joao: tem computador para 

ouvido de surdo também, lá eles colocam./, /julia: eu sei...mas eu não acredito.../, /joao: eu 

acredito!/, /julia: vc já viu?/ eu não sei... tenho medo dessas coisas/. Agora... com o desenho, 

vocês me dizem, podem me dizer... vocês entenderam quantos por cento? Cem por cento, 

noventa por cento... {professora fica ao lado do interprete e faz o sinal DEPENDE enquanto 

fala} // agora eu entendi//, [voz: Lia: professora, uns vinte por cento, agora], menos? [voz: lia: 

preciso estudar inglês, mais (risos)] lia, observe a figura e observe o texto escrito... isso serve 

pra todo mundo, não é só pra lia não. Vocês vao me responder agora {apontando para o 

quadro}.. em poucas palavras, sobre o que é o texto. É uma pesquisa..que pesquisa é essa? = 

/julia: é uma pesquisa sobre o olho que um médico fez/, [Voz: julia: é uma pesquisa médica], 

yes, correct! {professora faz sinal com o polegar para cima}. Nos falamos que era processo.. e 

aí tem o processo, três etapas,. E aí você tema explicação de cada etapa. Quem falou em olho, 

quem falou em óculos, quem falou em antena, tá certinho...eu quero ver esse processo agora... 

compare o que está na ilustração com o que está no texto. Então a informação não-verbal com 

informação verbal... a ilustração com o texto.. vao comparar e vao me descrever esse 

processo. Terceira coisa, eu quero que vocês ao descrever, percebam se as palavras novas, 

desconhecidas em inglês podem ser entendidas através da ilustração também. O contexto 

como um todo e usando a ilustração. Tem palavra aí que dá pra perceber sem a gente saber o 

que ela significa. É palavra nova mas dá pra entender através da ilustração. Entenderam que 

vocês tem que responder aquelas três perguntas ali no quadro? /julia: também tem tecnologia 

dentro do olho../[voz:julia: professora, tem alguma a ver com tecnologia, com chip alguma 

coisa assim?/, {professora faz novamente o sinal com o polegar para cima.} exatamente isso 

que está sendo explicado. Implantar o chip, e as imagens são mandadas para ele.. é esse 

processo, pra chegar onde.. /elza: no cérebro/, [voz:elza: no cérebro, professora], é! correct! ... 

three minutes. Três minutos. {aluna ouvinte}//professora, explica a dois de novo//== [ver as 

palavras que você não conhece e comparar com a figura] =A dois? Vocês fazerem a 
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comparação da ilustração com não verbal... no caso aqui não precisava,né, escrever a 

numeração..{vai ao quadro e mostra no quadro} podia se juntar isso aqui, ó.. fazer a 

comparação para explicar sobre o que é o texto... fazer a comparação entre a ilustração não 

verbal também, pra me dizer as palavras desconhecidas que eu posso entender... através da 

ilustração. Três minutos.. [voz: Lia: professora.. attached.. o significado]. 

 

Tanscrição da aula em quadro  

 

Participantes: 16 ouvintes e 10 alunos surdos . 

Intérprete: A 

 

Pr: Bom dia!  

(organizou a mesa) 

Pr: Então.. vocês estão lembrados sobre o 

que a gente conversou sobre as pistas, as 

estratégias que a gente pode utilizar 

enquanto a gente faz a leitura de um 

texto..então.. usar figuras, usar os 

desenhos... usar esses símbolos, é mais 

uma estratégia que a gente vai utilizar. 

Ok? {a professora, ao lado do interprete, 

segura a folha com o texto e aponta com a 

caneta para os símbolos a que ela se 

refere} 

 //ok// /ok/ No texto.. no texto.. temos os 

símbolos .. temos um cabeçario [c-a-b-e-

ç-a-r-i-o] aqui... alguém falou... ah 

olhamos aqui 

{o interprete aponta para a professora} 

e vimos não só pelos símbolos mas 

também o assunto... o texto é um 

horóscopo... olha aqui.. horoscopo [h-o-r-

o-s-c-o-p-o] ó... ... a gente já vai imaginar 

aqui ó.. olha... é um signo.. [s-i-g-n-o] 

Então.. só pelo título, né.. . horoscopo.. a 

gente pode pensar assim.. ah, se tá falando 

de horoscopo [h-o-r-o-s-c-o-p-o], isso 

aqui é uma palavra relacionada então pode 

ser o signo, né? {a professora vai 

mostrando na folha os itens que cita, mas 

os alunos surdos olham para o interprete} 

Pode ser, né? Ninguém ia ter certeza. {a 

professora se posiciona ao lado do 

interprete enquanto fala} 

Mas olhando para o desenho, a gente 
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percebe, com certeza. É sim, um signo. O 

signo X, o signo Y, o signo Z... pelo 

desenho. [ok?]. Entao... nós vamos utilizar 

essa questão de desenho, de símbolos, de 

figuras, título, forma como está disposto o 

texto na folha. Jorge falou nas datas... [J-

o-r-g-e falou datas]  

 {o intérprete digita o nome do aluno 

ouvinte e aponta para ele} 

 

, então ... são datas [d-a-t-a-s], números, 

informação que chama a atenção da gente, 

que a gente bate o olho... destaca. Está em 

destaque no texto. Nós vamos utilizar 

como estratégia também para ajudar a 

gente a ler um texto... para entender a 

informação desse texto. Normalmente é 

uma informação específica... de data, 

número, nome próprio. É uma informação 

que vai estar em destaque não só pelas 

figuras, mas também o destaque em 

negrito. A gente tem mais destaque em 

itálico. Não é? Como eu já disse e repito: 

a formatação do texto, a disposição do 

texto na folha também ajuda a gente... a 

entender o texto, a mensagem do texto, o 

conteúdo do texto, o objetivo do texto. 

Ok? A gente vai chamar isso.. a outra 

estratégia, essa outra estratégia.. é.. 

{escreve no quadro} 

 ----1 

 informação não-verbal. ..Informação não-

verbal, ok? .. Informação não-verbal. 

Informação que não está somente escrita 

no texto, {a professora faz gesto de 

escrever, que também é sinal de escrever} 

----2 

... no texto corrido ... mas informação que 

está presente no número, na data, no 

itálico, na figura... [não v-e-r-b-a-l] ok?  

/aldo: figura figura figura mostra figura/ 

{raul ergue o dedo para perguntar mas é 

ignorado pelo interprete que segue a fala 

da professora} 

 E aqui....... nessa folha... {a professora 

segura a folha com o texto voltado para 

frente e fica ao lado do intérprete} vocês 

tem informação de itens que a gente pode 

considerar como não-verbal... {a 

professora segura o texto com a mão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

{Aldo faz um sinal VERBO-NÃO para si, 

mas é visto por Raul. Aldo olha para Raul 

que balança a cabeça afirmativamente} 

A1 

 

 

2 

/Raul: Não-verbal/ [informação diferente 

texto escrita não] 

/Raul: desenho/ [informação não escrita 

não v-e-r-b-a-l figuras] 
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esquerda, e com a mão direita faz gesto de 

ticar itens no ar e depois aponta para o 

quadro} para observar no texto.. Ok? 

Duas partes: com a figura... ilustração 

desses itens... a segunda parte já está em 

texto com pontuação é... é pontos.. do que 

é cada um aqui... {apontando no o texto} 

ou simplesmente {fazendo gesto de 

escrever no ar} escrito aqui {apontando 

no texto} é... cada um desses já está 

ilustrado nesse layout de página.. tá? Vou 

entregar.. vocês vão passar o olho... um 

minuto dá para vocês lerem... e 

observarem as ilustrações {a professora 

olha para o interprete, para os alunos 

surdos e depois para os outros alunos, 

dando oportunidade para perguntarem. 

Como ninguém se manifesta, ela começa a 

distribuir as folhas}  

{a professora anda pela sala}  

----3 

 Alguma pergunta? [voz- Julia: professora, 

entendi mais ou menos] {professora fica 

ao lado do interprete, em frente à aluna 

julia} Julia, lembra? Essa é uma nova 

estratégia... nova estratégia pra gente usar 

informação não-verbal ao ler um texto... e 

aí o que a gente pode considerar como 

informação não-verbal? {perguntando 

agora para toda a turma} o que que a 

gente pode considerar como informação 

não-verbal? {apontando no texto} Os 

alunos ouvintes respondem} //símbolos, 

ilustrações, gravuras, a estrutura do 

texto..// {julia responde e interprete faz a 

voz} /por exemplo: o verbo quebrar.. o 

desenho/ {julia aponta para o texto} é 

isso..desenho, ilustração. / julia: ah, 

entendi/ o destaque do título, o destaque 

do subtítulo... e aí uma ilustração... ás 

vezes... o autor quer fazer uma chamada 

do título dentro de uma ...caixa redonda... 

uma caixa quadrada... chamando a atenção 

com uma estrela.. ok? E aí nós temos essa 

informação aqui {apontando no texto} ao 

redor do layout da página descrita aqui.. 

{o interprete aponta para a professora} 

item por item ... na forma...verbal ok? E 

aqui são.. esses itens aqui... pra gente 

considerar como informação não-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----3A 

{gilda chama Julia} / gilda: olhar os 

pontos no texto igual no quadro?/ {Julia 

não responde .Gilda olha para trás e 

pergunta para Ivo} /Gilda: olhar pontos? / 

{Ivo não responde, mas Raul, que a 

observava, responde. /raul: sim, certo/ A2 

----3B 

{Aldo pergunta para o interprete} /aldo: 

tem sinal e-s-t-r-a-t-e-g-i-a? tem?/ 

{interprete acena afirmativamente mas 

não faz o sinal} /Aldo: não lembro../ 

[pergunta para o colega] / Aldo: eu sei que 

tem sinal, mas não lembro o sinal (risos) 

I1/ 

3C 

 {Aldo chama Julia} /Aldo: tem sinal e-s-

t-r-a-t-e-g-i-a?/ tem sinal?/ /Julia: sinal? 

Não/ /Aldo: interprete diz que tem/ [tem] 

{gilda e Joao olham para Aldo} /Aldo: 

tem sinal e-s-t-r-a-t-e-g-i-a?/ /Lia: não... 

não sei/ /joao: e-s-t-r-a-t-e-g-i-a? / 

{datilologizando para Aldo}/Aldo: é../ 

/joao: estratégia/ {as alunas olham para o 

dialogo dos dois alunos}A3  

{Os quatro alunos olham para o interprete 

que acena afirmativamente}  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 {ivo pergunta para interprete}/ivo: 

desenho é não- verbal?/ [pergunta para 

professora] {joao observa ivo e o 

interprete} /ivo: (risos) ah, fala../ 

[pergunta ela] {Ivo pergunta para Luis 
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/[Voz -julia: a informação verbal é a 

tradução da não-verbal?/] é.. é.. esse 

verbal aqui {apontando no texto} é a 

mesma coisa que está aqui na ilustração.. 

----4 

... a mesma coisa. Tá? Essa aqui é a 

ilustração {apontando no texto} de uma 

página ... com itens a serem considerados 

como não-verbal... e aqui em baixo 

{apontando no texto} por escrito... cada 

um deles é repetido aqui... entenderam? 

/[Voz- Julia: entendi/] ok? Então.. 

considerando as ilustrações, os gráficos, a 

distribuição do texto na página impressa, 

o espaçamento entre os parágrafos, o 

espaçamento dado para marcar os 

parágrafos, né? subtítulo, título, os efeitos 

tipográficos como eu disse, o negrito, 

itálico, sublinhado, eles chamam atenção, 

eles gritam aos olhos, você bate o olho... 

ás vezes não precisa eu ler o texto linha 

por linha, mas bater o olho eles ressaltam 

e a gente enxerga.. quando a gente vai ler 

um texto. Isso já chamou a atenção da 

gente, a gente já para e já olha. E aí isso 

pode ajudar a gente começar a fazer 

aquele levantamento de hipóteses... 

lembra? Levantar hipótese [a-c-h-o], 

descartar hipótese sobre o que é o texto, o 

que nós iremos ler.. /Raul: o que é certo e 

errado../ {a professora não vê o 

comentário e o interprete não o menciona} 

P1 Esse tipo de informação não-verbal já 

pode ajudar a gente a fazer essas hipóteses 

antes da gente chegar lá no primeiro 

parágrafo e ler o primeiro parágrafo, linha 

por linha, paragrafo por paragrafo. Então 

já vai ajudar a gente a fazer esse 

levantamento de hipóteses. Certo? É... eu 

vou entregar agora para vocês um outro 

texto agora em inglês. Esse texto tem 

destaque nele {d-e-s-t-a-q-u-e}. Vocês 

vão pegar e já vão entender pela forma 

dele.. {a professora desenha quadrados no 

ar} que ele está disposto... numeração, 

vocês já vão ver o destaque nele pela 

numeração. Ele tem uma figura, tem uma 

ilustração. Mas vocês não vao ver {a 

professora faz o gesto de não} a ilustração 

agora. Eu quero ver se... sem a ilustração 

/desenho é não-verbal, é? {Luis acena 

afirmativamente} 
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vocês vão entender .. que texto é esse. 

Pelo menos assim, me dizer.. esse texto é 

sobre... isso. Voces vão me dizer .. sobre o 

que é o texto.. sem olhar na ilustração... 

ok? Aldo... não vire o texto ok? {a 

professora faz alusão a uma outra aula 

onde o aluno vira a folha antes da 

professora pedir que o faça} Voces só 

podem olhar aqui {apontando para o 

próprio olho e para o texto} Não é pra 

olhar no outro lado não. Combinado, 

gente? Então.. entregando o texto, leiam e 

me digam sobre o que é o texto {Ivo faz 

um comentário com Luis vocalizando e a 

professora pergunta para o interprete o 

que era. Ele responde que é um 

comentário pessoal entre os 

alunos.REFLEXAO P2 {ele sinaliza para 

os alunos que a professora perguntou o 

que ivo disse e que ele respondeu que era 

entre eles} / ivo: é conversa de homem/ 

[voz- Ivo: é coisa de homem professora] 

ahh! Entao tá bom... não sou curiosa não. 

{a professora começa distribuir as folhas e 

conta em inglês one-two-three, one- two –

three, one- two- three, one- two-three –

four, .{os alunos surdos não ouvem e o 

interprete não interpreta.} P3 

REFLEXAO 

----5 

----6 

{Julia chama o interprete} /[Voz -julia: eu 

acho que é sig?????/ {interprete pede para 

julia repetir] [voz- Julia: eu acho que é 

sobre siglas] {gilda aponta no texto de 

julia} /gilda: essa palavra?/ {a professora 

olha no texto a palavra que gilda aponta} 

/gilda: s-i-g-h-t/ Sight não é sigla. {o 

interprete pergunta para gilda s-i-t-e? o 

que? /gilda: s-i-g-h-t/ {interprete diz para 

a professora que não é site p5 reflexao é 

sight. {o interprete fala com a professora 

eu traduzi site de website} {a professora 

escreve no quadro as duas palavras –site- 

e –sight- e o interprete diz para os alunos 

que ele fez confusão porque as palavras 

são iguais na fala} Sight não é sigla. {a 

professora vai até a carteira de julia e 

aponta no texto dela, o que gilda 

acompanha atentamente.I 5 REFLEXÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

{gilda pergunta para o interprete se é para 

entregar e ele fala que é para ler somente 

o texto sem virar a folha P4 

6 

{gilda faz s-i-g-h-t e fica pensativa e 

resolve perguntar Julia. Ela aponta para o 

texto na folha de Julia e pergunta o que é} 

/ isso é o que? Tema? Pergunta para o 

interprete/ A4 

 

 

 

 

 

 

7 

Em seguida julia aponta e faz sinal de 

opinião. gilda então mostra a palavra 

opinion no texto.} 

 

 

 

8 

{gilda sublinha uma palavra no seu texto e 

no texto de julia} /gilda: sistema/ /julia: é/ 
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{a professora se afasta} 

---- 7 

/Elza: d-o-c-t-o-r/ [voz: doctor é médico 

né professora- Elza] {a professora acena 

afirmativamente e faz o gesto de bom – 

com o polegar para cima} Então, vocês 

aí..usando palavras que vocês já 

conhecem.. 

---8 

[voz: universidade- elza] A5 usando os 

cognatos, usando conhecimento anterior, 

juntando essas palavras conhecidas, com 

cognatos, com conhecimento anterior, e 

com essa informação não-verbal, {a 

professora faz gestos de contar os dedos} 

como o texto está disposto e aí tem uma 

numeração ...1,2,3,... tem o parágrafo com 

o número 1, tem um parágrafo pro dois, 

tem um parágrafo pro 3... então está 

descrevendo alguma coisa... um 

processo... com 3etapas. Deu pra perceber 

isso? Deu pra perceber? Juntando essas 

palavras com o conhecimento que vocês 

tem de palavras já conhecidas, como os 

cognatos, dá pra entender sobre o que é o 

texto? Então quem tem uma boa ideia 

sobre o que é o texto? // mais ou menos, 

professora// Eu sei sobre o que é o texto 

100%. Levanta a mão. /gilda: Raul sabe/ 

[voz Lia: Raul sabe.] /Raul: não/ {risos} 

Sabe Raul? Não? Quem tem ideia do texto 

mais ou menos uns 80%? / Raul: mais ou 

menos eu sei/ [voz: mais ou menos eu sei- 

Raul] ahã. 80%? /Raul: não... menos uns 

60%/ [voz: não.. menos.. uns 60% - Raul] 

{a professora mostra 6 dedos } quem tem 

ideia do texto 60%? /aldo: 40% mais ou 

menos/ [voz: professora, eu estou na base 

dos 40% - aldo].  

---9 

Ok. Ok {a professora fala ok e faz o gesto 

com o polegar para cima com as duas 

mãos} Agora fala... agora você vai falar 

para o colega do lado, não vai virar o texto 

ainda... 

 

----10 

 / vai falar pro seu colega mais próximo..  

{ela aponta com as duas mãos os pares de 

alunos} seu colega mais próximo, fale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

{gilda pergunta para julia quantos por 

cento ela sabe. Julia responde que 50 mais 

menos INTERAÇAO SEM PROF 

 

 

10 

{ivo conversa com Luis} / eu sei mais ou 

menos, mas 100% não (risos)/ 

 

 

 

 

 

11 

{Raul pergunta para interprete} /Raul: 

pode virar a folha?/ [não, mas pode 

conversar com o colega]. {Raul olha para 

aldo} 

 

12 

/Raul: vai... fala... o que você acha que 

combina com texto?/, (risos) /tô 

boiando.../, /Raul: tem médico, olha aqui.., 

/aldo: profissão?/, /Raul: não...(risos)/, 

/aldo: falei, tô boiando.../, {Raul fica sério 

e olha para o texto, aldo faz o mesmo}, 

/aldo: sistema... sistema../, /Raul: olha, 

tem olho...{aponta no texto de aldo }, 

/raul: lembra??/, /aldo: não.. ela escreveu 

no quadro?/, /Raul: não.., ligado no 

cérebro.. ligado?../, /aldo: vai para os dois 

lados?? /, /Raul: tem olho...alguma 
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para seu colega mais próximo sobre o que 

é o texto. Tem um minuto. ={a professora 

anda pela sala e continua dando orientação 

sobre não virar a folha e conversar com o 

colega mais próximo}  

---- 11 

---- 12 

{julia, gilda e joao conversam entre si, 

desconsiderando a orientação do trabalho 

em dupla}. 

---- 13 

{Ivo e Luis} 

----- 14 

 

{nesse momento professora se aproxima 

do interprete. Ele repete a pergunta de Ivo 

e a professora sinaliza ok, com o polegar 

para cima.} para a professora} /ivo: a 

segunda parte eu entendi melhor... parece 

que é o olho ...tem uma antena que capta a 

imagem e envia imagem.. tem ondas.. 

/voz: Ivo :tem uma antena que percebe, 

capta a imagem e envia.. tipo radio, 

ondas..] .. isso.. imagem.. e envia a 

imagem para onde? Para onde envia a 

imagem? /ivo: s-i-g-h-t... s-i-g-h-t... 

ah...olho... e-y-e é olho?/ [voz: eye é olho? 

– ivo] sim. /ivo: ah então capta a imagem 

e envia para o olho?/ {professora faz sim e 

aplaude === Então...então, pronto? = 

={iago chega e senta perto de Raul e aldo. 

A professora pega uma folha e antes de 

entregar para iago, vira a folha várias 

vezes e faz o sinal não antes de entregar o 

texto a ele}.  

---- 15 

{professora fica diante de joao, gilda e 

julia e faz o gesto de ok.} pronto? 

Terminaram?  

{a professora repete o sinal de mais ou 

menos} /joao: mais ou menos/ {[voz: Ivo: 

eu acho que o texto fala sobre a projeção 

de imagem do olho.. é nesse sentido?] É... 

de projetar imagem.. é relacionado ao olho 

sim, e é relacionado a projeção de 

imagem. {elza levanta a mão e a 

professora aponta para ela, indicando que 

ela pode falar}. [voz: Elza: a primeira 

parte, eu acho que fala sobre médico, 

nome da cidade, que ele fez uma pesquisa 

coisa../, 

 

13 

julia: eu acho que fala sobre o olho 

perceber as coisas... a visão../ /joao: tem 

antena ... /gilda: pode virar a folha?/ /joao: 

não pode./ / julia:é o que o olho vê?... 

parece... o tema é sobre o olho../ /gilda: 

mas como você sabe? Precisa mostrar no 

texto, tem que combinar... eu tenho 

dúvidas./ /julia: tá fácil .. olha aqui.. {e 

apontando no texto, vai grifando e 

digitando as palavras} /julia: v-i-s-a-o/, 

/joao: certo/, /julia: antena/, /joao: sim/, 

/gilda: aqui... sistema/ /julia: é. sistema/ 

/joao: é percepção do olho../, /julia: é 

visual.. os dois, é a mesma coisa.../, {eles 

continuam lendo o texto, joao aponta as 

palavras com o lápis}, /joao: essas 

´palavras eu não sei../ /julia: caminho do 

olho?../, /joao: não sei../, 

 

14 

}, /ivo: antena ... envia imagem... 

cérebro?? É cérebro/, //Luis: ... é/, /ivo: c-

e-r-e-b-r-o, enviar... e-n-v-i-a-r?/, {como 

Luis não responde, ivo pergunta para o 

interprete}, / ivo: b-e-a-m, e-n-v-i-a-r 

enviar em português, é?/ 

 

15 

/Iago: é para fazer o que?/, /aldo: não pode 

virar a folha, só pode olhar aqui/. 

 

 16 

{joao, gilda e julia conversam} /joao: 

mostra imagem e a pessoa não vê nada? /, 

/julia: cego??/, /joao: coloca dentro do 

olho../, /julia: não sei não../, /gilda: é 

dentro do olho sim.. combina/. 

 

17 

/julia: viu?? Problema no olho?/, /Joao: eu 

falei que tinha médico../, /julia: falou 

mesmo, tem razão./ /julia: medico pegou 

15 pessoas doentes.../, /gilda: olhem, o 

interprete esta falando./ {gilda chama a 

atenção dos colegas pois vê que o que eles 

conversavam era o que o interprete estava 

falando}. 
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com quinze pacientes, é alguma coisa 

assim?..] {professora faz o gesto de 

apontar o polegar pra cima com as duas 

mãos] e a pesquisa é sobre o que? Quem 

mais? // problema na retina//, //nervo 

optico//,  

 

---- 16 

Com problemas na retina.. os quinze 

pacientes com problemas na retina. 

Percebeu isso Elza? Percebeu? Os quize 

pacientes que ela disse... com problema na 

retina.. percebeu? [voz: Elza. ah, então 

vision seria visão?]  

---- 17 

 Lembram que o ivo falou, começou falar 

de imagem pra o olho? O que mais vocês 

perceberam? Entenderam? /ivo: que a 

imagem vai para a retina.../ {interprete 

não interpreta} I 2  

---- 18 

// fala sobre o processo que ele faz pra 

fazer... //, Enviar ... a imagem e... 

implantar o chip.. Agora vocês vão fazer o 

seguinte.. lembra do processo 1,2,3??  

---- 19 {joao, gilda, julia}. É o processo 

1,2,3.. quando vocês observarem o 

desenho agora.. a ilustração, sigam lá esse 

processo.. podem olhar e me digam agora 

se vocês entendem melhor.. olhem..  

{julia Chama joao e mostra o desenho} 

---- 20 

[voz: Ivo: a imagem tem a ver com a 

comparação com o olho real...]. É... a 

imagem é a ilustração do olho.. [voz: Lia: 

parece que tem um óculos com antena 

aqui..], É isso mesmo. {escreve no quadro 

e comenta em voz alta: é melhor escrever 

por inteiro, né?  

{joao, lia, gilda} 

 ---- 21 

 Agora... com o desenho, vocês me dizem, 

podem me dizer... vocês entenderam 

quantos por cento? Cem por cento, 

noventa por cento... {professora fica ao 

lado do interprete e faz o sinal DEPENDE 

enquanto fala} // agora eu entendi//, [voz: 

Lia: professora, uns vinte por cento, 

agora], menos? [voz: lia: preciso estudar 

inglês, mais (risos)] lia, observe a figura e 

 

18 

/iago: não estou entendendo../, /aldo: é 

livre/, /iago: o que o interprete está 

falando?/, /aldo: o texto é o que você 

entendeu das palavras../ /mas o interprete 

está falando../, /aldo: é só pra ler o texto, 

só.. /, /iago: a professora tá 

perguntando.../, /aldo: perguntando se 

sabe, se não sabe... só/, /iago: precisa 

responder?/, /aldo: se sabe a resposta, 

pode, mas não precisa. 
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 /joao: um microscópio ../, /julia: não... 

chip que coloca no olho,... dentro../ {julia 

mostra o texto}, /joao: certo/ 
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/julia: v-i-s-a-o, lá dentro do olho, coloca 

lá dentro/, /joao: e ve longe.. consegue 

captar.../, /gilda: a pessoa é cega../, /julia: 

é verdade/, /joao: ela consegue ver tudo.. 

é/. 
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/gilda: g-l-a-s-s-e-s, o-c-u-l-o-s, óculos, lá 

dentro do olho.../, /joao: coloca dentro do 

olho, sim../, /gilda: ok... entendi..coloca 

dentro do olho... c-o-m-p-u-t-a-d-o-r, 

dentro do olho ../, /joao: chip/, /julia: lá 

nos estados unidos/, /joao: tem 

computador para ouvido de surdo 

também, lá eles colocam./, /julia: eu 

sei...mas eu não acredito.../, /joao: eu 

acredito!/, /julia: vc já viu?/ eu não sei... 

tenho medo dessas coisas/. 
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observe o texto escrito... isso serve pra 

todo mundo, não é só pra lia não. Vocês 

vao me responder agora {apontando para 

o quadro}.. em poucas palavras, sobre o 

que é o texto. É uma pesquisa..que 

pesquisa é essa? = /julia: é uma pesquisa 

sobre o olho que um médico fez/, [Voz: 

julia: é uma pesquisa médica], yes, 

correct! {professora faz sinal com o 

polegar para cima}. Nos falamos que era 

processo.. e aí tem o processo, três etapas,. 

E aí você tema explicação de cada etapa. 

Quem falou em olho, quem falou em 

óculos, quem falou em antena, tá 

certinho...eu quero ver esse processo 

agora... compare o que está na ilustração 

com o que está no texto. Então a 

informação não-verbal com informação 

verbal... a ilustração com o texto.. vao 

comparar e vao me descrever esse 

processo. Terceira coisa, eu quero que 

vocês ao descrever, percebam se as 

palavras novas, desconhecidas em inglês 

podem ser entendidas através da ilustração 

também. O contexto como um todo e 

usando a ilustração. Tem palavra aí que dá 

pra perceber sem a gente saber o que ela 

significa. É palavra nova mas dá pra 

entender através da ilustração. 

Entenderam que vocês tem que responder 

aquelas três perguntas ali no quadro? 

/julia: também tem tecnologia dentro do 

olho../[voz:julia: professora, tem alguma a 

ver com tecnologia, com chip alguma 

coisa assim?/, {professora faz novamente 

o sinal com o polegar para cima.} 

exatamente isso que está sendo explicado. 

Implantar o chip, e as imagens são 

mandadas para ele.. é esse processo, pra 

chegar onde.. /elza: no cérebro/, [voz:elza: 

no cérebro, professora], é! correct! ... 

three minutes. Três minutos. {aluna 

ouvinte}//professora, explica a dois de 

novo//== [ver as palavras que você não 

conhece e comparar com a figura] =A 

dois? Vocês fazerem a comparação da 

ilustração com não verbal... no caso aqui 

não precisava, né, escrever a 

numeração..{vai ao quadro e mostra no 

quadro} podia se juntar isso aqui, ó.. fazer 



279 

a comparação para explicar sobre o que é 

o texto... fazer a comparação entre a 

ilustração não verbal também, pra me 

dizer as palavras desconhecidas que eu 

posso entender... através da ilustração. 

Três minutos.. [voz: Lia: professora.. 

attached.. o significado]. 

 

 



280 

APÊNDICE H – Uma amostra das anotações do diário da professora da turma 
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APÊNDICE I – Nota explicativa da professora com um aluno surdo sem a presença de 

intérprete 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG 
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