
 
 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DO SUJEITO SURDO: USO DOS 

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS. 

 

Jean Alexandro Wathier. 

Ana Paula de Freitas. 

Universidade São Francisco. 

 

Jean_alexandro@hotmail.com 

 

Resumo: 

Neste presente artigo está objetivado discutir o processo de alfabetização e letramento 

na educação para alunos surdos – fazendo-se o uso dos instrumentos específicos 

para tal, principalmente da língua oficial de sinais (LIBRAS) – e ter a sensibilidade de 

perceber em quais contextos estão enraizados e quais são as devidas práticas deste 

mesmo letramento, buscando esclarecer sua devida importância como forma de 

comunicação e interação social, dentro e fora do contexto escolar. Utiliza-se como 

método a revisão de literatura através da consulta do banco de dados da ANPED – 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – levando em conta 

os trabalhos apresentados no GT 15 (Educação Especial) das edições de 2009 a 2013 

do evento, em que se discutem o uso dos materiais concretos no letramento e 

alfabetização dos sujeitos surdos. Através da execução deste trabalho pode-se 

concluir que é de caráter fundamental de que todos os instrumentos pedagógicos e 

alfabetizadores do sujeito surdo estejam ao alcance do mesmo e até mesmo de quem 

está à volta, necessitando o uso de maneira adequada para que o sujeito aprendiz 

possa internalizar e reproduzir tudo que o cerca como mundo, como conceituação e 

forma de aprendizagem real, em forma de conhecimento útil, com resultados 

diretamente interligados com o seu uso no cotidiano. 
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Introdução: 

Neste presente trabalho apresentam-se os principais recursos instrumentais 

utilizados para a alfabetização e o letramento dos sujeitos surdos, estando eles 

presentes na rede regular de ensino ou em instituições especializadas em deficiência 

auditiva. 

Sabe-se que letrar é muito mais que apenas alfabetizar, é quando o ser domina 

sim, a utilização do código, porém consegue elevar este grau de aprendizagem à um 

novo nível, onde Kleiman (2009) sugere que este novo nível seja categoricamente 

chamado por “Esferas de letramento”, onde o sujeito é capaz interpretar o 

mundo/sociedade como um local social e histórico e a partir daí começar a fazer suas 

próprias conexões com este meio, através das – por exemplo – esferas de atividades, 

onde podem estar localizadas na instituição de ensino, no próprio convívio familiar, no 

grupo religioso de uma comunidade e assim, seguindo para as demais áreas da vida. 

A afirmação acima pode ser discutida como uma forma de enxergar que 

ninguém é plenamente letrado, sempre pode-se adquirir mais, mais informação, ou 

seja, por mais esperto e inteligente que o sujeito possa ser ou vir a ser, em toda as 

oportunidades, enquanto um ser vivo e passivo de ser transformado, haverá novas 

buscas, novas pesquisas, novas relações para que o ser possa atingir um nível, onde 



 
 

rompe a inércia de apenas receber, passando a ser também um sujeito ativo, 

transformador e modificador de si, do outro e do mundo. 

Porém, segundo Street (2004), são esses conhecimentos que são diariamente 

vislumbrados, entrando em um constante conflito de interesses, onde de um lado 

localiza-se um modelo mais ideológico e do outro entra em foco um modelo mais 

autônomo. 

Isso porque acredita-se que as consequências sociais do letramento se 

resumem em possibilidade de ascensão social e econômica. Entretanto, é preciso 

pensar em questões que não são tão técnicas que derivam de um modelo ideológico 

de letramento. 

Heat (1983) nos traz que evento de letramento pode ser explorado como 

ocorrências que envolvam uma ou mais pessoas, na qual a produção e a 

compreensão da escrita possuam uma função. Faz-se necessário a existência de 

regras para que esta interação possa ocorrer, pois são elas que vão determinar a 

quantidade e a qualidade do tipo da “fala”, sobre o que está escrito (letras e/ou 

símbolos) seja ela escrita ou feita através de sinais, o qual é o foco principal deste 

presente texto. 

Estes eventos de letramentos devem ter destacados alguns elementos tais 

como os participantes deste contexto, o ambiente/meio onde os participantes estão 

inseridos e as atividades que circundam este presente local, pois tudo isso forma uma 

situação real, enquadrando assim, a prática de letramento.  

Os estudos desenvolvidos por Heath (1983) em comunidades populares 

auxiliaram na compreensão do que acontece nas mesmas, podendo relacionar 

eventos observados dentro e fora do ambiente escolar a padrões culturais mais 

amplos, como as crenças religiosas ou as formas como os pais lidam com as palavras, 

escritas ou faladas. 



 
 

A partir dessas contribuições, Street criou a expressão “práticas de letramento” 

– conceito que, segundo ele, possibilita ampliar e detalhar a análise e a interpretação 

tanto das práticas sociais que envolvem a linguagem escrita quanto das concepções 

de escrita e leitura predominantes num grupo social. Com isso, torna-se possível um 

aprofundamento no exame dos significados associados aos eventos de letramento. 

 

Educação de surdos: 

A Declaração de Salamanca (Unesco, 1994), que é a atual política nacional de 

educação, visa a educação integradora. O objetivo dessa declaração que vem sendo 

praticada há três décadas é fazer com que a educação seja para todos. 

A educação dos surdos é um assunto polêmico, que necessita de uma maior 

atenção dos estudiosos e pesquisadores. Ao longo do último século propostas 

educacionais foram desenvolvidas, mas não tiveram muito sucesso, pois vários surdos 

que mesmo depois de muitos anos estudando não obtiveram resultado esperado, que 

seria ler e escrever. 

Por muitos anos o trabalho educacional para as pessoas surdas teve como 

base o oralismo (Goldfeld, 1997), com o pensamento de que ensinar o surdo a falar 

era o mais importante. Mas essas tentativas não tiveram resultados positivos, pois a 

maior parte dos surdos profundos não conseguiram falar. 

Outro autor importante é Vygotsky (1986), que por sua vez criticava essas 

práticas educacionais, dizendo que a criança não conseguia construir logicamente 

uma frase, o que resultava em o surdo não se desenvolver. 

A partir de então, o letramento surgiu para tornar eficaz o aprendizado dos 

surdos, pois prioriza a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais - em todas as situações, 

sendo o português escrito, ensinado como segunda língua. No letramento, o uso de 

ilustrações nos textos faz com que a leitura torne-se agradável, pois dessa forma, o 



 
 

aluno surdo pode visualizar não só o texto, mas as figuras que representarão o que 

todas aquelas palavras querem dizer, assim dando espaço e possibilidade de distintas 

interpretações por parte dos usuários da língua. 

Entretanto, o surdo letrado passa a compreender a língua portuguesa escrita e 

escrever textos e a fim de forma diferenciada da dos ouvintes, pois na LIBRAS não 

existem algumas regras comuns como no português, segundo Perlin e Strobel (2006). 

Cabe ressaltar que, para o letramento ser eficaz, se faz de extrema relevância que as 

salas de aula sejam compostas apenas por alunos surdos, compartilhando a mesma 

linguagem, no mesmo mundo. 

 

Principais instrumentos para a alfabetização e letramento do sujeito surdo: 

LIBRAS: Começou a ser utilizada no Brasil na década de 90, e de lá para cá, 

passou a ser reconhecida como uma das línguas oficiais do Brasil em 2002.  

A língua brasileira de sinais é formada por todos os elementos que dizem 

respeito à língua oral preenchendo, assim, os requisitos para ser considerado um 

instrumento linguístico de grande poder de atuação, além de ser considerada uma 

língua oficial aqui no Brasil e ser a segunda mais utilizada, perdendo apenas para o 

português falado. 

O uso da linguagem de sinais pode ser considerado como ato natural, pois 

emerge de modo espontâneo na interação entre as pessoas, dando a possibilidade 

dos usuários da própria, manifestarem diferentes conceitos, sejam eles de caráter 

racional ou emocional.  

Para se comunicar através dessa língua, existe uma técnica que ensina os 

sinais a partir de combinações, movimentos, entre outros, que são realizados no 

momento da comunicação. 



 
 

Oralismo: Tem como principal caraterística desenvolver a fala do sujeito surdo, 

pois para os defensores deste método, a fala seria considerada indispensável para 

comunicação e desenvolvimento integral das crianças com deficiência auditiva.  

De acordo com Goldfeld (1997), essa concepção de educação enquadra-se no 

modelo clínico, destacando a importância da integração dos surdos na comunidade de 

ouvintes. Para isto ocorrer o sujeito surdo deve aprender a falar por meio de 

reabilitação da fala em direção à “normalidade” exigida pela sociedade. 

Comunicação total: Quando se constatou que os surdos educados por meio da 

metodologia Oralista não conseguiriam se comunicar ou falar como os ouvintes de 

maneira satisfatória e que, mesmo com a imposição das práticas oralistas, as pessoas 

surdas insistiam em se comunicar por meio da língua de sinais, decidiu-se então que 

os surdos poderiam utilizar toda e qualquer forma de comunicação. Surge, então, o 

método que ficou conhecido como Comunicação Total.  

A principal meta era o uso de qualquer estratégia que pudesse permitir o 

resgate na comunicação das pessoas surdas. Este modelo combinava a língua de 

sinais, gestos, mímicas, leitura labial, entre outros recursos que colaborasse com o 

desenvolvimento da língua oral (SCHELP, 2008). 

Bilinguismo: Esta forma de comunicação visa o uso das duas línguas dentro do 

ambiente escolar, sendo neste caso, a LIBRAS e a língua portuguesa de forma escrita. 

Se tem noticia de que esta metodologia Bilíngue é utilizada atualmente com surdos em 

algumas instituições educacionais brasileiras. 

Lacerda (1998), ao defender a metodologia Bilíngue destaca que os surdos 

adquirem conhecimentos por meio do canal visual e a mistura entre línguas, utilizada 

na comunicação Total, dificultava a aquisição de conhecimentos pelos surdos, pois 

cada língua tem características próprias e independentes, tornando-se assim bem 

complexo falar ambas as línguas ao mesmo tempo neste ambiente educacional citado 

acima. 



 
 

Pedagogia Surda: Esta metodologia surge com o fim de apresentar um novo 

caminho para a educação do sujeito surdoSurge com a finalidade de mostrar um novo 

caminho para a educação do surdo, pois ela é uma metodologia que atende de uma 

forma satisfatória as especificidades do surdo, de forma a considerar todos os 

aspectos culturais deste sujeito. 

 

Método:  

Esta pesquisa tem caráter qualitativo, visando as poucas produções 

encontradas que tratam do presente tema. 

Para a realização desta pesquisa de material teórico, fez-se necessária uma 

revisão de literatura feita através da consulta do banco de dados da ANPED – 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – levando em conta 

os trabalhos apresentados no GT 15 (Educação Especial) das edições de 2009 a 2013 

do evento, em que se discutem – seja como sujeito principal ou apenas como uma 

ferramenta deste trabalho – o uso dos materiais concretos no letramento e 

alfabetização dos sujeitos surdos. 

Primeiramente foram visitados os trabalhos inclusos dentro do GT 15 

(Educação Especial), fazendo a leitura dos resumos que tinham relação com o tema, 

selecionando-os para aprofundamento posterior. 

Quando estes se apresentavam relevantes, eram selecionados os trabalhos 

completos para que estes fossem apropriados para posteriormente colher alguns 

dados, tais como a reunião/ano em que este documento esta inserido, o título da obra 

e as palavras-chaves utilizadas para encabeçar os mesmos. 

Após esta etapa, foram discutidos os materiais concretos para o letramento e 

alfabetização dos sujeitos surdos encontrados em cada artigo, considerando a 

frequência com que os mesmos apareciam e a forma com que eram trabalhados.  



 
 

Resultados/Discussão: 

Tabelas: 

Tabela 1: Nesta tabela é possível verificar a quantidade total de trabalhos 

separados por suas reuniões, levando em consideração toda e qualquer grau de 

letramento e alfabetização do sujeito surdo: 

32ª REUNIÃO 

(2009) 

33ª REUNIÃO 

(2010) 

34ª REUNIÃO 

(2011) 

35ª REUNIÃO 

(2012) 

36ª REUNIÃO 

(2013) 

2 3 4 3 2 

 

Pode-se notar com essa tabela que a discussão sobre o letramento e 

alfabetização de pessoas surdas, ainda é um assunto pouco explorado, onde se 

percebe um total 14 trabalhos distribuídos em cinco reuniões da ANPED, onde no GT 

15 que seria o grupo de trabalho da educação especial, tem uma média de 17 

trabalhos apresentados por ano dentro do termo inclusão, que esta que por sua está 

sendo vista com bons olhos nos tempos atuais de estudos desta temática. 

Por mais que sejam vistos poucos trabalhos por ano, nota-se uma crescente, 

por mais que seja pequena, e constante até 2011, onde a partir deste ponto, também 

gradualmente começa a cair de produção. 

Tabela 2: Nesta tabela observa-se a reunião em que o trabalho foi apresentado, 

a instituição onde o mesmo foi elaborado, tal como seu título e as palavras-chaves 

sugeridas para o estudo do documento. 

 

 



 
 

REUNIÃO INSTITUIÇÃO TÍTULO PALAVRAS-CHAVES 

32ª UNISINOS INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NA 

ESCOLA REGULAR: ASPECTOS 

LINGUÍSTICOS E PEDAGÓGICOS. 

 

32ª FURB “ELA FICA ALI NA SALA DE AULA, OS 

ALUNOS FAZEM, ELA GANHA FOLHA PRA 

DESENHAR”: INCLUSÃO ESCOLAR DE 

EDUCANDOS CEGOS EM ARTES VISUAIS 

Educação inclusiva. 

Educandos cegos.  

Artes visuais. 

33ª UFPEL A EDUCAÇÃO DOS SURDOS NA REGIÃO 

DO PLANALTO MÉDIO RIOGRANDENSE – 

UMA PROBLEMATIZAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES LINGUISTICAS E DE 

ESCOLARIZAÇÃO 

 

33ª UFJF DIFERENÇA LINGÜÍSTICA E CULTURAL NA 

PERSPECTIVA DA INCLUSÃO: PADRÕES 

INTERACIONAIS E APRENDIZAGEM NA 

SALA DE AULA DE SURDOS 

surdos, diferença, 

diversidade, inclusão, 

ensino-aprendizagem. 

33ª UFRJ O TRABALHO DOCENTE NA 

CONTEMPORANEIDADE: A EDUCAÇÃO DE 

SURDOS COMO DESAFIO 

 

34ª UFSM FORMAÇÃO DOCENTE CAPITALIZADA: 

ANÁLISE DE UMA PROPOSTA NA 

EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

34ª UCPEL “COMPANHEIROS DE INFORTÚNIO”: A 

EDUCAÇÃO DE „SURDOS-MUDOS‟ E O 

 



 
 

REPETIDOR FLAUSINO DA GAMA 

34ª IFFARROUPILHA A EMERGÊNCIA DO SUJEITO 

PEDAGÓGICO SURDO NO ESPAÇO DE 

CONVERGÊNCIA ENTRE COMUNIDADE E 

ESCOLA DE SURDOS 

 

34ª UFPB PROBLEMATIZANDO O TRABALHO DO 

INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS ESCOLAS 

REGULARES 

 

35ª UFGD A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO SURDO NA 

CULTURA GUARANI-KAIOWÁ: OS 

PROCESSOS PRÓPRIOS DE INTERAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NA FAMÍLIA E NA ESCOLA 

 

35ª UFBA FATORES INFLUENCIADORES DA 

PERMANÊNCIA OU AUSÊNCIA DOS 

ALUNOS SURDOS USUÁRIOS DA LÍNGUA 

DE SINAIS NAS ESCOLAS REGULARES 

 

35ª UFPEL DAS NARRATIVAS DE UMA PROFESSORA 

SURDA: EXPERIÊNCIAS DE LETRAMENTO 

E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

36ª SMEJ SURDOS E OUVINTES NA ESCOLA 

REGULAR: POSSIBILIDADES DE 

EMERGÊNCIA DE SUJEITOS BILÍNGUES 

 

36ª UFRR CULTURA SURDA: IMPERATIVO 

PEDAGÓGICO NOS DISCURSOS QUE 

CIRCULAM NA ANPEd NO PERÍODO DE 

 



 
 

1990 A 2010 

 

Nota-se a partir desta tabela, que as instituições que focam nos materiais de 

letramento e alfabetização do sujeito surdo parte dos mais diversos locais do Brasil. 

Estão presentes trabalhos de norte à sul, apontando para uma disseminação do 

assunto em praticamente todas as regiões do território nacional. 

Também é correto afirmar que o estudo de caso da maioria dos trabalhos 

encontrados não parte dos materiais concretos – o qual é o foco deste texto – porém 

são utilizados como os instrumentos para que estes processos de letramento e 

alfabetização possam ocorrer de maneira correta e coesa ou a falta deste instrumento 

onde se há a dificuldade encontrada na formação intelectual, cognitivo e social do 

surdo. 

 Foi difícil capturar os presentes trabalhos, pois a maioria carecia de palavras-

chaves, tornando mais longa a pesquisa e a exploração, para chegar nestes 14 

trabalhos encontrados. 

Tabela 3: 

INSTRUMENTO PRINCIPAL DE ESTUDO APARECERAM EM QUANTOS 

TRABALHOS 

LIBRAS 09 

ORALISMO 00 

COMUNICAÇÃO TOTAL 00 

BILINGUISMO 04 

PEDAGOGIA SURDA 01 

 



 
 

Para fins de justificativa, são utilizados no presente artigo, todos os trabalhos 

encontrados sobre letramento e alfabetização do sujeito surdo, mesmos aqueles em 

que o instrumento principal não seja o material concreto de aprendizagem, mas que 

pelo menos de alguma maneira esteja integrado como uma ferramenta utilizada para 

alcançar o seu objetivo principal. 

 Como se pode perceber, a grande maioria dos trabalhos tem como ferramenta 

principal, para que ocorra o sucesso no letramento e alfabetização do sujeito surdo, a 

LIBRAS, a língua que os professores que trabalham com surdos estão mais 

habituados a utilizar, pois é a linguagem oficial desta comunidade, onde conseguem 

se apropriar destes conceitos com uma maior facilidade e por ter uma disseminação 

maior ao redor do país e do mundo.   

Após o uso da LIBRAS, percebe-se o uso frequente do Bilinguismo, onde nada 

mais representa do que a alfabetização e o letramento através da supracitada LIBRAS 

em paralelo da Língua Portuguesa, que é a segunda língua oficial da comunidade 

surda, onde uma língua não atrapalha a outra e sim auxilia na apropriação de uma 

visão do mundo mais ampla e rica em informação.  

Em terceiro lugar, encontra-se a pedagogia surda que figura em apenas um 

trabalho, onde este relaciona e explora a aprendizagem dos surdos para os surdos, 

privando-se de instrumentos externos. 

Mostrando já um forte enfraquecimento, podendo-se afirmar que estão caindo, 

corretamente, no desuso, estão, apenas em caráter informativo, o Oralismo e a 

Comunicação Total, que não se encontram inseridos em nenhum dos 14 trabalhos, 

provando serem instrumentos ultrapassados e que não tem mais aporte teórico e nem 

uma prática sensata para manterem-se como instrumentos ativos na sociedade nos 

dias atuais. 

 

 



 
 

Conclusão/Considerações finais: 

Ao repensar conceitos de letramento associados à alfabetização, podemos 

compreender de que forma são utilizados os instrumentos específicos que auxiliam no 

processo de educação dos sujeitos surdos. 

Ficou claro que eles derivam nem tanto apenas por conta do ambiente escolar, 

mas leva fortemente em consideração padrões culturais e ideológicos mais amplos.  

Assim dissemina-se a construção de um modelo mais autônomo do sujeito surdo 

em relação à visão do mundo, que vai muito além dos muros da escola e da 

alfabetização proposta no ensino para alunos ditos regulares.  

As propostas educacionais direcionadas para o sujeito surdo têm como objetivo 

proporcionar o desenvolvimento pleno de suas capacidades, porém, na pratica não é 

assim que ocorre. 

Porém ao longo do tempo foram surgindo novas alternativas educacionais 

orientadas para alfabetização e letramento destas pessoas, utilizando fortemente da 

educação belingue, além da LIBRAS, que não é surpresa nenhuma ser a lingua mais 

utilizada no meio. 

Também levando em conta o presente trabalho, tem-se resquicios da pedagogia 

surda, existente em locais específicos de estudo. E por fim, já em desuso, encontram-

se o Oralismo e a Comunicação Total, dois instrumentos já ultrapassados e 

corretamente deixados de lado. 

Conclui-se que as experiências com educação do surdo ainda são restritas a 

alguns centros, como é caso do Brasil, porém acredito que a causa é de forte 

expressão para quem está envolvido com a causa, sejam professores, escolas, 

familias ou comunidades.  

Então acredito que com tempo para estudo e apropriações, além de muito 

trabalho, a educação dos surdos tem tudo para crescer, como já está acontecendo, 



 
 

tais como a utilização dos materias concretos neste processo, onde os mesmos 

necessitam de uma renovação ou reapropriação, pois são os mesmos instrumentos de 

20 anos atrás e isso é outro fator que irá ajudar a adequar a formação do ser surdo 

para com a expectativa e o desejo que o mesmo anseia e merece.  

É preciso modernizar-se, buscar novas táticas, novos instrumentos, além de 

aprimorar a funcionalidade e o uso dos que já existem, para que este processo de 

crescimento cognitivo, intelectual possa ocorrer de forma mais rápida e de uma 

maneira mais satisfatória para o seu crescimento como pessoa, como cidadão, como 

aluno e como um futuro profissional, inserido em uma sociedade. 
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