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RESUMO 

 

Reconhecida como Língua, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) já possui sua 

caracterização escrita e, portanto deve ser contemplada na educação dos Surdos 

para que, então de posse de sua primeira língua na forma escrita, esta possibilite 

seu empoderamento e proporcione condição de comunicação entre seus pares e a 

comunidade ouvinte capacitada em LIBRAS. Os objetivos abrangeram: analisar as 

concepções sobre a escrita de sinais nos processos de ensino de LIBRAS junto à 

escrita de sinais; caracterizar o perfil dos participantes da pesquisa; analisar as 

concepções dos profissionais da educação que trabalham com alunos Surdos e 

abranger o estudo da importância da escrita de sinais para o bilinguismo dos Surdos 

e desenvolver uma proposta educativa para o ensino e aprendizagem da LIBRAS. A 

metodologia envolveu professores e foi desenvolvida em três fases: aplicação de um 

questionário semi-estruturado (objetivo de conhecer o participante e investigar o 

grau de conhecimento dos pesquisados sobre LIBRAS), desenvolvimento de uma 

proposta de ensino de LIBRAS e aplicação de um questionário semi-estruturado 

(registrar a opinião dos participantes sobre a escrita de sinais ministrada no curso). 

O processo de análise de dados foi quantitativa (avaliações dos conteúdos da 

pesquisa pelos quais foram abordados os profissionais que atuam com alunos 

Surdos, e que se comunicam fazendo uso da Língua Brasileira de Sinais) e 

qualitativa (leitura flutuante dos dados produzidos nos questionários com descrição e 

síntese das respostas dos profesores). A análise empreendida mostrou  a 

importância do bilinguismo nas escolas, além da pontuação clara sobre a 

necessidade de se fundamentar a identidade da comunidade surda e seu direito à 

aprendizagem qualitativamente adequada à sua potencialidade. Como propósito de 

fornecer mais uma ferramenta, a partir dos achados desta pesquisa pudemos 
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desenvolver o produto. Trata-se de um manual bilíngue – LIBRAS e Português, para 

ser usado como um pequeno dicionário. Desse modo, a presente pesquisa não 

apenas tangenciou a temática, mas trouxe à discussão acadêmica o reforço ao já 

estudado tema sobre a importância da escrita de sinais (SignWriting ) no ensino 

bilíngue para Surdos como primeira  língua.  

 

Palabras-chave: Língua Brasileira de  Sinais - LIBRAS; Escrita de Sinais, Educação 

Bilingue, Surdo. 
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ABSTRACT   

 

Recognized as a language, the Brazilian Sign Language (LIBRAS) has its 

writing characterization and therefore must be considered in deaf education so that 

they can acquire their first language in written form and this could enable the 

empowerment that allows communication among their peers and the listener 

community skilled in LIBRAS. The purpose of this study includes: to analyze the 

conceptions about sign writing in the process of LIBRAS teaching together with sign 

writing; to characterize the participants of the research, to analyze conceptions of the 

education professionals that work with deaf students, to focus on the relevance of 

sign writing for deaf bilingualism and to develop a proposal for the Libras teaching 

and learning process. The methodology involved teachers and was developed in 

three periods: a semi-structured questionnaire application (with the purpose to know 

the participants and investigate the knowledge they have in LIBRAS), to develop a 

LIBRAS teaching program; the application of a semi-structured questionnaire (to 

register the opinion of participants about sign writing focused during the classes).The 

process of data analyses was quantitative ( (evaluation of research contents  that 

were given to professionals that work with deaf student and that communicate using 

LIBRAS) and qualitative (skimming of data from questionnaires that allowed 

synthesis of teachers answers). The analysis showed that bilingualism is important at 

schools. Furthermore, it pointed out a clear necessity to identity the deaf community 

and its right to a learning process qualitatively adequate to its potentialities. With the 

purpose of providing a tool, from the results of this research, we could develop the 

final product, that is a bilingual manual portuguese - LIBRAS that could be used as a 

mini-dictionary. Thus, the present study aims not only to tangent the subject matter, 

but to bring it to the academic discussion to strengthen the already studied topic 

about the importance of using Sign Writing as a first language acquisition method for 

the deaf student in bilingual education.  

Keywords: Brazilian Sign Language - LIBRAS; SignWriting , Bilingual Education, 

Deaf. 
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Não amaldiçoarás ao Surdo, nem porás tropeço diante do cego. 

Levítico 19:14
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Da trajetória de vida da pesquisadora às origens da pesquisa, um elo entre 

a vivência e a perspectiva de mudanças. 

 

          Nasci ouvinte e conversava normalmente, mas como resultado de uma 

enfermidade adquirida na infância (sarampo) fui acometida de surdez profunda do 

ouvido direito e parcial do esquerdo. Por ser deficiente auditiva oralizada, não fui  

inicialmente aceita na Comunidade Surda, mesmo depois de aprender a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). Esta questão da comunicação sendo minoria dentro 

de uma comunidade ouviente é uma das razões pelas quais procurei formas e 

estudos que viabilizassem pontes em locais onde antes encontrávamos apenas 

barreiras de comunicação. 

       Por minha condição oralizada, sempre consegui participar de ambas as 

comunidades, Surda e ouvinte. Porém, mesmo tendo resíduo auditivo, me sinto mais 

confortável me comunicando via LIBRAS com os Surdos do que entre ouvintes, 

dialogando normalmente em português. 

           Enquanto Surda, me descobri parte de uma comunidade dividida por fatores 

instrísecos à própria comunidade ou por fatores externos a ela, onde a discriminação 

da condição de não ouvir, ditada por parte da Comunidade ouvinte, estebelece 

diferenciações por critérios de definição que são questionados pelos Surdos. 

           Existe uma necessária observação referente à alteridade Surda, pois ela 

perpassa a construção de cada trabalho que aborde aimportância de um lugar no 

mundo, de uma comunidade que, como as outras, guarda características específicas 

e, como toda especificidade, exige uma atenção e reposta específica. 
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   A análise sociantropológica concebe a surdez como uma experiência visual 

(Skliar,1999). Segundo Skliar, a experiência visual não se restringe apenas à uma 

modalidade de produção e compreensão especificamente linguística ou singular de 

processamento cognitivo, mas se traduz em significações diversas, representações 

e/ou produções do Surdo, seja no campo intelectual, linguístico, ético, estético, 

artístico, cognitivo, cultural etc. 

           Faz-se necessário, então, um modelo no qual o déficit auditivo não cumpra 

papel relevante, um modelo que se origine e se justifique nas interações normais e 

habituais. Já é tempo de entender a necessária adoção de um modelo que alcance a 

necessidade específica da educação de pessoas surdas, de forma integral porém, 

mediada por uma aquisição de língua e linguagem que permita ao Surdo 

desenvolver toda sua potencialidade pedagógica pois nao ouvir não restringe a 

capacidade do Surdo de aprender. O que impele o Surdo à condição de semi-

analfabetismo ou analfabetismo funcional (em Língua Portuguesa) é a distâcia entre 

sua língua materna quando este é alfabetizado em LIBRAS e a obrigatoriedade em 

ler e escrever fluentemente em Língua Portuguesa quando esta não é sua língua 

materna.  

         Esta distância é tão injusta quanto defender que nós, ouvintes, a partir de 

amanhã, tenhamos que escrever em uma segunda língua da qual não temos total 

domínio. O que aponta para a urgente necesidade de perceber a identidade 

pedagógica do publico Surdo e assumir a  identificação sociocultural do Surdo para 

que, como defende o autor,  o modelo pedagógico não seja uma obsessão para 

corrigir o déficit, mas a continuação de um mecanismo de compensação que os 

próprios surdos, historicamente, já demonstraram utilizar. (Skliar, 1997, p. 140).  
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       Enquanto Surda que manipula tanto LIBRAS quanto Língua Portuguesa, exerço 

constante malabarismo que exige um grande esforço para participar, 

simultaneamente, de ambas as comunidades.  É preciso pressupor a dualidade 

nesta realidade pois tenho que participar de duas formas de interação comunicativa  

e não conseguir definir minha alteridade em nenhuma delas, pois existe uma 

exigência simultânea para que eu responda à cada uma delas e às duas ao mesmo 

tempo e a contento. 

         Enquanto Surda, me sinto honrada em fazer parte de uma comunidade 

inserida numa comunidade maior e majoritariamente ouvinte , pois é um desafio 

abstrair do silêncio a interação num ambiente predominantemente baseado na 

comunicação áudio-visual que requer por parte do Surdo a capacidade de manipular 

a linguagem e a língua (seja escrita, de sinais ou portuguesa) de forma a interagir de 

maneira dinâmica e desafiadora em um contexto que não facilita a inserção das 

minorias.  

         Quando ingressei na Comunidade Surda, fiquei surpresa ao perceber que 

existem diversas denominações para indicar as pessoas que não ouvem e os termos 

variam de Surdos1, surdos, ouvintes, surdo oralizado, surdo puro e Deficiente 

Auditivo (DA). Tantas formas de ser percebido só reafirmam que a alteridade e 

indentidades surdas estão à revelia das esteriotipações, realizando-se de indivíduo a 

indivíduo que, antes de ser Surdo, é pessoa dotada como qualquer outra do direito 

de ser e ser livre de rotulações que lhe prive do direito de autodeclarar-se como 

entende e não como é percebido. 

                                                 
1
 * os “Surdos” com s maiúsculo, portanto, são aqueles formadores de uma entidade linguística e 

cultural. Sacks (1998, p. 16) 
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             Minha história não tem sua base na surdez, mas na forma de abstrair dela 

meu lugar enquanto Pessoa com Deficiência (PcD) sem, porém, perder de vista que 

minha condição de não ouvir não me desfavorece se meu direito de desenvolver 

meus direitos enquanto cidadã não forem deficientes. 

           Importa ressaltar que meu breve histórico, objetiva calçar de defesa de um 

método que permita ao Surdo ser protagonista de sua história e não estar à mercê 

da decisão de um sistema que não compreende a formação de alunos surdos sem 

atentar ou respeitar suas particularidades de aprendizagem. 

          Embora não tendo consciência do que significava ser surda, desde criança eu 

já tinha habilidade em ler lábios, destreza desenvolvida pela própria condição. Foi na 

sala de um Otorrino, quando já tinha onze anos, que descobri que os ouvidos de 

alguns funcionam e de outros não. Esta consulta separou minha vida em dois 

momentos: antes e depois de saber que eu era surda e estava encontrando tantas 

dificuldades na aprendizagem por não conseguir ouvir. E, pela primeira vez, tomei 

conhecimento que eu não era a única pessoa surda no mundo . Mas... onde estariam 

as outras pessoas? 

          A surdez foi um dos desafios, pois após a primeira infância em franco 

desenvolvimento fui acometida de uma febre alta por vários dias não diagnosticada 

a causa. Após a insistência da febre por dois meses, foi ministrada uma medicação 

para um sarampo que estava recolhido2 e então a febre passou. Porém, várias 

sequelas, dentre elas a surdez, me fez descobrir desde cedo que, quanto maiores os 

obstáculos, mais aguerridos nos descobrimos. 

                                                 
2
 “Em alguns casos o sarampo pode ser confundido com uma gripe, causando a broncopneumonia 

em crianças menores de 5 anos, sendo necessário a internação. Também há casos que a pele fica 
azulada (cianose), por causa do problema respiratório, fazendo com que as manchas do sarampo 

não fiquem muito visíveis. Essa complicação é chamada popularmente de sarampo recolhido (grifo 
nosso), sendo uma das causas principais do óbito de crianças, relacionada ao sarampo”. Fonte:  
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAGtUAI/sarampo  



5 
 

                  Após seis meses de cama, retrocedi em meu desenvolvimento, não 

andava e nem sentava mais, voltei a usar fraldas, chorava muito por causa de dores 

nas pernas. Meses de tratamento recuperaram minha estabilidade física e habilidade 

de caminhar. Na primeira série, mal conseguia acompanhar os demais alunos, o que 

resultou numa aprendizagem fragilizada e superficial. No ano seguinte, já em sala 

especial com outras crianças deficientes, conseguia acompanhar melhor.  

 No momento em que fui diganostica com surdez, já estava repetindo a 

terceira série em uma sala regular onde reclamava muito, pois não conseguia 

acompanhar as aulas apropriadamente, devido à dificuldade em ouvir. Somente no 

momento em que eu finalmente recebi um diagnóstico contundente sobre minha 

condição sensorial, descobri que eu não estava sozinha, pois se o médico citou a 

importância de estudar numa escola especial para surdos, então imaginei que havia 

mais surdos! Porém, no meu caso, como já era oralizada e desconhecia sequer a 

existência da LIBRAS, o médico aconselhou a permanência na escola regular.  

 Como naquele momento, as póteses auditivas eram ainda muito precárias, a 

insistência na minha permanência na escola regular mostrou-se um atraso 

significativo, gerado pela dificuldade de apreensão apropriada dos conteúdos. A 

baixa produtividade qualitativa resultou numa sequência de retenções.  

 Apenas quando cognitivamente minha particularidade sensorial foi respeitada 

e considerada como fator primário na condução de minha aprendizagem é que se 

iniciou da fato minha alfabetização. 

          Fui matriculada numa sala para crianças especiais e, neste ambiente onde 

eram ensinadas crianças com diferentes particularidades, é que comecei a entender 

de fato a língua portuguesa. A sala atendia vários perfis de dificuldade sensorial e 

mental. E, foi neste contexto que encontrei o start de minha alfabetização.  
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         Este momento em minha trajetória, comum a de tantas outras crianças surdas, 

reitera a urgente necessidade de se ater às particulares necessidades de 

aprendizagem que precisam ser expressamente consideradas desde o ingresso da 

criança na escola. O atraso nesta percepção causa sérios prejuízos à 

aprendizagem, à alteridade e à formação global de qualquer pessoa, 

independendente de seu nível de dificuldade, particularida ou deficiência.  

 Justifico este breve testemunho, pois, quando se define os rumos da 

educação de uma criança surda, está se definindo todo o contexto de toda sua 

formação. 

          Em casa, lia os livros do meu irmão mais velho, embora sempre perguntado 

as dúvidas para minha mãe que foi como uma segunda professora para mim.         

Sempre gostei de ler e na minha infância não tinha muitos amigos, pois a maioria 

nem sabia o meu nome, somente chamavam-me de ‘Menina quietinha’. Já na quarta 

série, comecei a frequentar a biblioteca da escola, onde passava horas lendo 

sozinha. Cheguei a fazer uma lista e, na oitava série, já tinha lido mais de 100 livros. 

Gostava de mergulhar nas histórias das quais ainda me vêm à memória: Xisto no 

espaço; A ilha perdida; Meu pé de laranja lima; Meu pé de feijão; O menino e o 

porquinho; O pequeno Polegar; Poliana Menina; Poliana Moça; Memória póstuma de 

Brás Cubas; A casa verde etc. Difícil esquecer minhas melhorares companhias, 

afinal livros não fazem acepção de pessoas e nos comunicávamos sem problemas.  

         Na década de 90, descobri num anúncio no jornal sobre um curso de 

computação para Surdos. Lá, encontrei outras pessoas na mesma condição 

sensorial que a minha, mas não na mesma condição de comunicação. Fiquei 

estupefada!  Descobri que os Surdos se comunicavam com as mãos. O Professor 

ouvinte explicava através do trabalho de uma intérprete. Como não conhecia 
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LIBRAS, não conseguia acompanhar a intérprete, então solicitei ao professor que 

falasse de frente para mim e assim, consegui acompanhar o curso.   

              Uma nova descoberta me fez sentir duplamente à deriva. Não estava 

inserida na comunidade ouvinte por não ouvir bem, nem tampouco da comunidade 

Surda por não saber LIBRAS.  Procurei então a Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos - FENEIS-SP, onde deu-se início minha caminhada rumo à 

autonomia! 

               Comecei a aprender LIBRAS no curso básico, depois o intermediário e me 

apaixonei. Na época os materiais eram muito simples e aprendia os sinais soltos 

sem contextualização. Não existia vídeos de apoio como atualmente, nem tanta 

disponibilidade de apontamentos de classificadores e outras variáveis de construção 

do conhecimento linguístico da LIBRAS. Diferente dos ouvintes aprendizes de 

LIBRAS, eu encontrei mais facilidade (dada até por minha própria condição 

sensorial) quanto às expressões faciais e classificadores. 

               Inserida agora na zona entre Surdos e Ouvintes, descobri em contato com 

os Surdos que a diferença não residia apenas na questão sensorial mas na 

separação entre grupos. Era frequentemente questionada por outros surdos se eu 

era Surda ou Deficiente Auditiva e ‘acusada’ de gostar de ouvintes, como se gostar 

deles fosse um problema. Logo, fui categorizada como Deficiente auditiva e instruída 

a não me autodenominar de surda, pois transitava entre as duas realidades.  

          Ou seja, eu não era propriamente ouvinte nem propriamente Surda. Residia 

na berlinda das comunidades que marginalizavam cada uma à sua maneira, aqueles 

que não se apropriavam de suas particularidades. Descobrir-me Surda numa 

comunidade majoritariamente ouviente foi um desafio gigantesco, mas residir num 

espaço entre as comunidades que não conseguem ‘dialogar’ de forma a dirimir os 
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preconceitos extrínsecos e intrínsecos é ainda mais devastador. Por conta disso, 

minha compreensão extrapolou minhas primeiras impressões sobre o quanto a 

condição sensorial pode ser um tsunami social na vida de uma pessoa e representar 

nosso status frente às várias situações cotidianas.  Percebi que a trajetória de quem 

não ouve percorre os labirintos de poucas e excludentes possibilidades linguísticas, 

o que causa de sobremodo uma lacuna entre o direito de Ser Surdo e ter o 

magnânimo direito de sê-lo com garantia de direitos. 

              Assim, enquanto a história dos Surdos segue inscrevendo-se na minha e a 

minha nela, segui como outros pares, desbravando o silêncio.  Inscrita no Curso de 

Licanciatura em Letras LIBRAS pela Universidade federal de Santa Catarina (UFSC) 

descobri que tudo o que estava vivendo enquanto não ouvinte, já estava registrado 

nos anais da história de luta e superação de um público aguerrido.  

           Os estudos históricos mostram a trajetória da comunidade frente aos métodos 

de oralização e os impasses históricos frente à Educação de Surdos. Percebi que 

minha história é apenas mais um capítulo numa trajetória centenária de um grupo de 

pessoas que lutaram contra oposições e acepções entre grupos e intergrupos das 

comunidades envolvidas. 

                  Os Estudos sobre Surdos apontam que o termo comunidade é utilizado 

por militantes e profissionais ligados à causa Surda. Tal concepção é utilizada em 

sua acepção ampla e vaga para delimitar os espaços de existência, coexistência e 

resistência de uma minoria linguística com marcadores culturais próprios. 

           Considerando-se que a ideia de comunidade apoia-se na presença de 

vínculos simbólicos que congregam sujeitos, congregando interesses comuns e 

propostas coletivas, os estudos Surdos contemplam a disparidade entre o forte laço 

que aproximam pessoas com mesmos aspectos sensoriais ao mesmo tempo que 
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apontam a distinção realizada pela própria comunidade de pares que por adotarem 

opções diferentes da LIBRAS para adoção de comunicação, se restringem e sofrem 

diferenciações.  

                Sobre o uso do termo, autores como “Lane, Hoffmeister e Bahan (1996) 

descartam ‘comunidade surda’ por considerarem a terminologia muito inclusiva e 

preferem a expressão ‘mundo surdo’, restringindo -o apenas àqueles que usam a 

língua de sinais e se identificam com a cultura surda” (MAGNANI, 2007, p. 3).              

Neste contexto, a apropriação da língua materna desta comunidade e de sua escrita 

permite que o Surdo se aproprie de seu lugar e espaço de comunicação, retirando-o 

do vácuo entre ser e não ser parte de uma comunidade ou outra mas protagonista 

de seu próprio espaço de comunicação. 

             O espaço em que me coloco como sujeto que estuda e sujeito do próprio 

estudo enquanto descobridor, desbravador e fomentador de novas possibilidades 

tende mesclar neste estudo minha própria experiência. Esta ousadia, da qual 

agradeço a licença concedida, reside na propriedade de ser pesquisadora e objeto 

de estudo ao mesmo tempo visto que, descobrir a escrita de sinais e seu poder na 

aquisição da linguagem, me fez desbravar os caminhos de uma educação não 

complementar, mas completa diante dos aquéns em que a Educação de Surdos se 

encontra e que, historicamente, segue driblando os mesmos inconformismos e 

impossibilidades. 

             Diante disto, adotar um tom de ‘é possível’, me pareceu melhor que seguir 

repetindo que não existem prerrogativas salutares de uma educação substancial ao 

público Surdo. 

             Neste estudo, particularmente, espero deixar aberta uma janela que lance 

luz aos estudos que em muito acrescentam à trajetória de uma melhor qualidade 
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acadêmica aos Surdos. A pretensão é extravasar os limites impostos e apontar 

caminhos para irmos mais longe no perscrutar possibilidades tangíveis de educação 

de Surdos. 

            Minha vivência com a LIBRAS me deu ‘voz’ mas não me deu a escrita.   No 

processo de aprender, havia considerável escassez de material de apoio. E os que 

existiam em vídeo, precisavam vir do Rio de Janeiro. Assistia às fitas VHS várias 

vezes, mas não me conformava por não ter material escrito em papel igual ao 

português escrito. Em 2002, pesquisando na internet, encontrei a escrita de sinais 

SingWriting, estudei sozinha e achei mais fácil do que aqueles desenhos das 

apostilas, embora fosse difícil de entender os movimentos na escrita de sinais.  

            A Escrita de Sinais revelou-se como uma poderosa ferramenta na construção 

de melhor conhecimento de mundo e significado como primeira língua (PL) e, em 

comparação, entendo que, assim como os livros escritos em português ajudaram-me 

a falar melhor e adquirir melhor conhecimento de mundo , a Escrita de Sinais 

(singwriting) também pode desempenhar o mesmo papel na vida de pessoas Surdas 

quando se trata de aquisição da escrita da Primeira Língua (PL). Porém, isso não 

vem ocorrendo, visto que, quando descobri a existência da Escrita de Sinais 

(singwriting), percebi também que ela era pouco utilizada nas escolas para Surdos 

de São Paulo. 

              Somente em 2006, estudando Licenciatura em Letras LIBRAS, foi possível 

compreender melhor o sistema desta escrita de sinais que me levou à busca por 

compreendê-la e descobri-la a ponto de torna-la objeto de defesa deste estudo. 

             Diante da dificuldade de material de apoio que contemplasse de maneira 

integrada a Língua e sua escrita para a aprendizagem de fato, elaborei uma 

metodologia unificando as duas disciplinas. Esta proposta está sendo aplicada 
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desde 2008, pois a utilizo e ministro as aulas neste formato em vários lugares como, 

por exemplo, igrejas, escolas e faculdades. 

           Diante dos excelentes resultados desta metodologia, nasceu o interesse por 

defender seu empoderamento pela Comunidade e a proposta de torná-la acessível 

para permitir que outros Surdos, que encontraram a mesma dificuldade que eu, 

possam encontrar ferramentas plausíveis de construção de sua autonomia 

linguística. 

 O projeto teve como berço, o ensino da LIBRAS acoplado à escrita de sinais 

no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e na  Escola Municipal de 

Educação Bilingue para Surdos - EMEBS Vera Lúcia Aparecida Ribeiro, em São 

Paulo. A experiência em meio à Comunidade Surda desde a década de 90 na 

condição de Surda, a formação em Instrutora de Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS pela FENEIS de São Paulo em 2006 foram estratégias para a habilitação 

necessária para o ensino. No mesmo período, o curso na Faculdade de Licenciatura 

Letras-LIBRAS Pólo da Universidade de São Paulo – USP pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) atribui à minha experiência e aprendizado, a  

gramática da escrita de sinais, bem como a Literatura em Língua de Sinais 

Brasileira. 

 Dando continuidade à busca por novos saberes, realizei Pós graudação - 

EAD em Docência do Ensino Superior. A experiência de sempre estudar com 

ouvintes, exceto na graduação onde o curso da UFSC foi ministrado à distância e 

com aulas presenciais com Surdos sinalizadores e interpretes, me fez vivenciar a 

discrepância entre uma realidade extremamente controvérsa.  

 Uma realidade pós-moderna, ou porque não dizer, já ultramoderna que faz da 

inclusão um passaporte para a integração da Pessoa com Deficiência, e ao mesmo 
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tempo o espaço para estudo da Educação de Surdos que dribla a ausência de 

educação básica a ‘acesso’ a outros níveis acadêmicos, o que aponta para a 

urgente capacitação da própria Educação básica para a formação adequada de 

Surdos que possam alcançar níveis maiore e melhores de graduação e deixarem de 

ser apenas expectadores para ministradores do saber da língua mãe dos Surdos.  

 Em contato com a Comunidade e a Cultura Surda, eu na condição de 

Professora de LIBRAS, pude sentir a dificuldade de comunicação entre os 

profissionais da saúde, professores e pessoas ouvintes com as pessoas surdas. A 

barreira da comunicação em situações cotidianas ratificava a urgência de tornar o 

Surdo autônomo em sua comunicação.  

 Levando em consideração que os sentidos variam de acordo com uma gama 

de fatores psicológicos e contextuais, Vygotski (1934/2001) diz que eles são uma 

parte complexa e fluida da palavra; a soma de vários acontecimentos psicológicos 

que essa palavra desperta na nossa consciência. A expressão do discurso interior 

opera com o sentido do que é percebido e construído pelo sujeito. O autor ecoa em 

situações corriqueiras como atendimento médico, fonoaudiologia ou em sala de 

aula, deixam de ser vivências para se tornarem experiências sofríveis quando não 

existe de fato apropriação da língua e sua escrita, tornando todo o processo de 

ensino-aprendizagem superficial. 

 Nesse sentido, por ser uma língua viso-espacial, a LIBRAS exige do aprendiz 

uma habilidade visual grande além da capacidade de transformar sensações e 

sentimentos de forma caracterizar-se sem sons. O que transforma os sinais numa 

ferramenta linguística imprescindível. Porém, aprender os sinais sem sua escrita 

reconhecida para auxiliar no ensino-aprendizagem fragiliza e deixa incompleto o 

processo.  
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 Em 2010, atuando como professora de LIBRAS num curso de capacitação de 

LIBRAS intermediário para servidores da UNIFESP-SP, fui convidada a participar da 

pesquisa de mestrado da Maria Cristina Iglesias Roa, atuando como professora de 

LIBRAS para crianças ouvintes, uma experiência que resultou em contribuições para 

o trabalho de mestrado de Roa (2012), entitulado “Libras Como Segunda Língua 

Para Crianças Ouvintes: Avaliação De Uma Proposta Educacional”. 

 A necessidade da prática da LIBRAS alavancou o projeto de continuidade do 

processo de capacitação para profissionais que atuam com crianças surdas. Essas e 

outras oportunidades para vivenciar o estudo e ensino da escrita de sinais 

corroboraram para a experiência de acoplar a aprendizagem à sua escrita. Os 

Surdos há muito tempo vêm exigindo o direito ao bilinguismo dentro das escolas, e 

um ensino bilíngue necessita, não somente escrever o português e sinalizar a 

LIBRAS, mas escrever a língua de sinais, ter acesso a livros didáticos, dicionários, 

literatura e textos escritos em língua de sinais, visto que a junção entre a LIBRAS e 

sua escrita tem se revelado um método significativo na aprendizagem de uma língua 

que sem sua respectiva forma escrita permanecerá inacabada. Assim nasceu o 

interesse pelo assunto e estudos que geraram a presente discussão.  

 Descrever tantas experiências permite que este estudo seja extremamente 

relevante não apenas em sua proposta como defensor de uma perspectiva por quem 

realizou a trajetória, não apenas do estudo em si como do desbravamento do próprio 

saber da língua. 

1.2. As questões da pesquisa 

 

O levantamento das questões norteadoras deste trabalho percorre o eixo 

motivador. Operar uma reflexão que pondera o efeito da língua escrita em respaldo 
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à língua falada. Assim, entender o impacto positivo do recurso e a diferença entre 

sua plicação ou sua obstrução aponta para uma necessária reavaliação na forma de 

operar a educação aplicada e, em que medida as respostas a estas questões pode 

revelar o que está se perdendo em não operar a junção entre as línguas (falada e 

escrita). 

1. Como é percebido o processo de ensino de LIBRAS junto à escrita de 

sinais? 

2. Como o bilinguismo é favorecido pelo ensino da escrita de sinais? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Analisar as concepções sobre a escrita de sinais nos processos de ensino de 

LIBRAS junto à escrita de sinais. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar o perfil dos participantes da pesquisa; 

 Analisar as concepções dos profissionais da educação que trabalham com 

alunos Surdos e abranger o estudo da importância da escrita de sinais para o 

bilinguismo dos Surdos;  

 Desenvolver uma proposta educativa para aprendizagem da LIBRAS.  
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Se não tivéssemos voz nem língua e ainda sim quiséssemos expressar 

coisas uns aos outros, não deveríamos, como aqueles que ora são 

mudos, esforçar-nos para transmitir o que desejássemos dizer com as 

mãos, a cabeça e outras partes do corpo? 

Comentário de Sócrates no Crátilo de Platão 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse capítulo do trabalho, apresento as teorías que embasam as discussões 

acerca do tema apresentado. 

3.1  Língua de Sinais 

 

A língua de sinais é a língua oficial dos Surdos. Possui estrutura e gramática 

própria e é formada através do canal visual-gestual composto por: canal emissor -

movimento das mãos; expressão facial e corporal e canal receptor-olhos. 

Reconhecida como Língua materna dos Surdos, não é universal, pois cada 

país tem seus códigos particulares. A língua de sinais é importante na comunicação 

com as pessoas surdas nas comunidades, nas escolas e na família, servindo de 

suporte para o ensino da língua oral e escrita essencial ao convívio com a 

comunidade ouvinte.  

Cada país tem a sua língua de sinais, a saber: ASL- Língua de Sinais 

Americana; LSB-Língua de Sinais Britânica; LSF-Língua de Sinais Francesa; LGP- 

Língua Gestual Portuguesa; LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais. LIBRAS 

caracterisa-se como uma das línguas faladas e é conhecida como a língua materna 

dos Surdos brasileiros, mas pode ser aprendida por qualquer pessoa que tenha 

interesse em se comunicar com essa comunidade. 

Conforme Brito 1995 a Libras é uma língua natural que surgiu entre os surdos 

brasileiros da mesma forma que o Português o Inglês e as outras línguas surgiram 

com o objetivo de servir os propósitos daqueles que a usam, dando suporte ao 

pensamento e linguagem, pois possui toda complexidade de sistema linguístico.  
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No Brasil, graças a FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração 

dos Surdos) e ao movimento surdo, a Língua de Sinais  (LIBRAS), foi oficializada em 

2002 pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, passando a ser a segunda 

língua oficial do país e foi então reconhecida pelo Decreto no. 5.626, de 02 de 

dezembro de 2005, que regulamenta a Lei no. 10.436 de 24 de Abril de 2002 e o 

artigo 18 da Lei no. 10.098 de 19 de dezembro de 2000, para garantir ao surdo e/ou 

deficiente auditivo o direito à comunicação, à educação e à saúde. 

A LIBRAS deve fazer parte da vida da pessoa surda porque é uma língua 

estruturada e desempenha um papel expressivo na vida dessas pessoas 

possibilitando que elas desenvolvam-se plenamente. Harrison (2000) afirma 

que essa língua fornece para a criança surda a oportunidade de ter acesso à 

aquisição de linguagem e de conhecimento de mundo e de si mesma. Na 

realidade brasileira o diagnóstico da surdez nem sempre ocorre até os 

primeiro anos de vidas das crianças surdas e estas chegam á escola com 

pouco ou nada de vocabulário em LIBRAS. Muitas delas convivem com 

seus familiares ouvintes e não sabem se comunicar adequadamente 

necessita de conhecimento de mundo, existindo a necessidade do 

educador dessas crianças ou familiares conhecerem a LIBRAS. (Quadros, 

2004) 

Somente em 1960, Stokoe, considerado o pai linguista dos Surdos investigou 

e pesquisou as línguas de sinais propondo um esquema linguístico para analisar a 

estrutura dos sinais em três principais aspectos ou parâmetros, a saber:  

1- Configuração de Mão (CM);  2 -  Locação de Mão (L); 3 - Movimentos 

das mãos (M) 

Conforme Quadros (2004) mais tarde foi introduzido por outros 

pesquisadores, Battiston (1974) e Baker (1983) mais dois parâmetros, a saber:  

4- Orientação da Mão (Or) ; 5 - Expressões não manuais (ENM). 

 

A Língua de Sinais é um sistema linguístico legítimo e deveria merecer o 

mesmo status que outros sistemas linguísticos, declarou a UNESCO em 1984. Mas 

este status é direito linguístico que foi negado aos Surdos no II Congresso 
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Internacional de Milão, em 1880, causando  grande sofrimento à comunidade  de 

Surdos em geral, inclusive na educação dos surdos no Brasil, ficando os Surdos 

obrigados a oralizar  e as escolas adotaram o Método Oralista. (Quadros, 2004). 

Este método compreende uma filosofia educacional que só se preocupa com 

o ensino da língua oral através de vários métodos. Tais como: verbo tonal, leitura 

labial e outros. Aqui no Brasil, as pessoas que seguem a filosofia oralista, só 

ensinam a língua portuguesa e geralmente não aceitam a Língua de Sinais.  

Após muito tempo começou-se  a adotar o Método de Comunicação total, o 

qual procura desenvolver toda as habilidades da comunicação. Tais como, a fala, a 

audição, os sinais, leitura, escrita e outros recursos. Aqui no Brasil e em outros 

países, a comunicação total usa muito o “BIMODALISMO” uso simultâneo da fala e 

sinais como forma de comunicação.  

Na contemporaneidade, os Surdos  estão inseridos no BILINGUISMO, o qual 

compreende o  uso de duas línguas, a utilização da LIBRAS como 1ª (primeira) 

língua e do Português como 2ª (segunda) língua (escrita).   

Como todas as línguas no mundo, a língua brasileira de sinais, mesmo sendo 

línguas visual-espaciais, contém os mesmos princípios subjacentes de construção 

que as línguas orais, sendo dotada de um léxico próprio, ou seja, um conjunto de 

símbolos convencionais, e de uma gramática, possui um sistema de regras que rege 

o uso desses símbolos (QUADROS, 2004). 

 

3.2 Os sujeitos Surdos: uma breve história 

 

Conforme Strobel (2006) os Surdos no Egito eram adorados como se fossem 

deuses, serviam de mediadores entre os deuses e os Faraós, sendo temidos e 
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respeitados pela população. Na Grécia, eram encarados como seres incompetentes, 

marginalizados juntamente com os deficientes mentais e os doentes. Os Romanos, 

influenciados pelo povo grego, via-os como ser imperfeito, sem direito a pertencer à 

sociedade.  

John Beverley, em 700 d.C., ensinou um Surdo a falar, pela primeira vez, 

sendo considerado como o primeiro educador de Surdos. Pedro Ponce de León, um 

monge católico fundou uma escola para Surdos, em Madrid e desenvolveu um 

alfabeto manual que ajudava os Surdos a soletrar as palavras. George Dalgarno 

desenvolveu um sistema inovador de dactilologia.  

Charles Michele de L’Épée, nascido em 1712, criou o Instituto Nacional de 

Surdos-Mudos, em Paris (primeira escola de Surdos do mundo); reconheceu o 

Surdo como ser humano, por reconhecer a sua língua; adotou o método de 

educação coletiva; reconheu que ensinar o Surdo a falar seria perda de tempo, 

antes que se devia ensinar-lhe a língua gestual. 

Durante a Revolução Industrial, ocorreu  uma disputa entre os métodos 

oralistas e os baseados na língua gestual. Pierre Desloges, francês, tornou-se surdo 

aos 7 anos, devido à varíola, foi defensor da língua gestual, tendo sido autor do 

primeiro livro publicado por um surdo. Defendia a ideia de que a língua gestual era 

criação dos Surdos  e sua língua natural. Jean Massieu foi um dos primeiros 

professores Surdos  do mundo. Laurent Clerc, surdo francês, educador, 

acompanhou Thomas Hopkins Gallaudet, educador ouvinte, aos EUA, onde abriram 

uma escola para surdos. Em 1830, já existiam nos Estados Unidos cerca de 30 

escolas para surdos. 

Em 1880 nasce Hellen Keller, nos Estados Unidos. Hellen ficou cega e surda 

aos 19 meses de idade. Aos 7 anos, havia criado cerca de 60 gestos para se 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Surdos-Mudos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Surdos-Mudos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hellen_Keller
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comunicar com os familiares. Anne Sulivan, a professora de Hellen, isolou-a do resto 

da família, conseguindo assim disciplinar e ensiná-la, usando o método de Tadona, 

que consiste em tocar os lábios e a garganta da pessoa que fala, sendo isso 

combinado com dactilologia na palma da mão. Hellen aprendeu a ler inglês, francês, 

alemão, grego e latim, através do braile. Fundou o Hellen Keller International, uma 

organização para prevenir a cegueira. Publicou muitos livros e foi galardoada por 

Lydon B. Johnson, com a Presidential Medal od Freedoms. 

No Brasil, de todos os ilustres professores, o mais importante  do ponto de 

vista do desenvolvimento da língua de sinais brasileira, foi L’Epee, porque foi de seu 

instituto na França que veio para o Brasil em 1956, o Professor Huet, também surdo, 

que, a convite de Dom Pedro II, trouxe o método combinado, criado  por L’Epee. 

Em 1857, foi fundada a primeira escola para surdos no Brasil, o Instituto dos 

Surdos-Mudos, hoje, Instituto Nacional da Educação de Surdos (INES). Neste local, 

houve a mistura da Língua de Sinais Francesa de Huet com a Língua de Sinais 

Brasileira antiga, já usada pelos Surdos  das várias regiões do Brasil, a Língua 

Brasileira de Sinais. 

O Instituto de L’Epee trouxe grandes contribuição para o Brasil, pois avaliou a 

decisão do Congresso Mundial de Professores Surdos que tinham ocorrido em 1880, 

em Milão, chegando a conclusão que o método oralista puro não poderia servir para 

todos os surdos. 

Quando Dr. William Stokoe, o pai da Linguística das Línguas de Sinais, 

investigou a Língua de Sinais Americana (ASL), ele logo tratou de criar um Sistema 

de Notação que ajudasse a escrever diretamente em ASL para fins de pesquisa. 

Com certeza, esse sistema de notação influenciou e potencializou o resultado de 

suas pesquisas, mesmo sendo o sistema que ele criou incompleto por não 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dactilologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Braile
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lydon_B._Johnson&action=edit&redlink=1
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contemplar todos os parâmetros fonológicos das Línguas de Sinais, e se apoiar na 

linearidade das Línguas Orais. 

 

3.3 A Escrita: Da Língua oral à Língua de Sinais 

  

                    A escrita das línguas orais surgiu na Mesopotâmia por volta de 4.000 

a.C. A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos Sumérios os quais usavam placas 

de barro cunhando a escrita. O que sabemos hoje sobre a escrita é graça ao registro 

cotidiano dos sumérios, administrativos, econômicos e políticos. Quase na mesma 

época dos Sumérios os egípcios antigos também desenvolveram a sua escrita, 

sendo ela de duas formas: demótica (mais simplificada) e a hieroglífica (mais 

complexa e formada por desenhos e símbolos). Escreviam nas paredes internas das 

pirâmides, seus escritos eram textos sobre a vida dos faraós, orações e mensagem 

para espantar os possíveis saqueadores, também escrevia em papiro uma espécie 

de papel produzido de uma planta. Disponível em 

http://www.fascinioegito.sh06.com/escrita.htm. 

                  Na antiga Roma o alfabeto era formado somente por letras maiúsculas. 

Com o tempo começaram a utilizar pergaminhos escritos com auxilio de bambu ou 

penas de patos e outras aves, gerando modificações em sua forma original e, 

posteriormente, criou-se um novo estilo de escrita denominado “uncial” que resistiu 

até o século VIII e foi utili zada para escrever as Bíblias. (Certeau, 1982) 

            No século VII, na idade Média Alta, a pedido do imperador Carlos Magno, um 

monge inglês elaborou outro estilo de alfabeto que possuía letras maiúsculas e 

minúsculas, modificando com o tempo chegando à escrita que temos. 
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A escrita tem como "ponte de partida" rumo para toda e 
qualquer evolução do ser humano. Sem a leitura e sem a 
escrita, não teríamos o mínimo de inteligência que nos 
integram com o mundo. (autor desconhecido) 

 

Os símbolos da escrita dos sinais foi inventado por Valerie Sutton, do Center 

for Sutton Movement Writing, conforme os registros feitos pela Valerie Sutton na 

homepage do SignWriting: http://www.signwriting.org, em 1974. Uma especialista em 

sistema de escrita de movimentos, sendo que os dois principais sistemas de 

representação de movimentos que ela desenvolveu são o DanceWriting (um sistema 

para representação de coreografias, aplicado ao ballet e à dança em geral) e o 

SignWriting (um sistema para representação de gestos, aplicado às línguas de 

sinais) (Sutton, 1974) 

Inicialmente, enquanto sistema para representação de gestos, o SignWriting 

não é mais uma notação inventada para se escrever “sobre” línguas de sinais, como 

outras mais tradicionais há tempos utilizadas pelos linguísticas, e sim um sistema 

para escrever ou seja registrar as Línguas de Sinais. Já podemos encontrar diversos 

linguistas começando a publicar seus estudos uti lizando esse sistema para 

descrever as construções que encontram nas línguas de sinais. Contudo, o 

SignWriting tem características gráficas e esquemáticas analógicas que o 

configuram como um sistema transparente e fácil de aprender e manipular, coisa 

que não acontece em geral com as notações formalísticas inventadas pelos 

linguistas. (Stumpf, 2002). 

De acordo com a autora, os símbolos do alfabeto da escrita da língua de 

sinais podem ser usados para escrever diferentes línguas de sinais: americana, 

brasileira, francesa etc; tornando possíveis publicações na língua de sinais: livros, 
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revistas, dicionários e literatura e também para ensinar a LIBRAS para ouvinte ou 

para ser aplicada ao ensino de um modo geral. 

É possível entender e estudar por meio da escrita de sinais e compreender 

como funcionam os parâmetros: configuração de mãos, ponto de articulação, 

movimentos, orientação da palma, expressão facial (direção do olhar, movimento da 

cabeça e sobrancelha), expressão corporal; uso do espaço, referentes; locação; 

incorporação dos personagens. A fonética, fonologia, morfologia e sintaxe da 

LIBRAS também pode ser pesquisada. É uma importante ferramenta que possibilita 

a comunicação rápida e inequívoca em Língua de Sinais, SignWriting; Capovilla 

(2001), no “O Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue” escreve um capítulo que 

vai da página 54 à 126, em que explica a importância da escrita de sinais e como 

aprender a escrever e ler esta escrita.  

No livro, Capovilla (2001) afirma que Sign Writing é um sistema de escrita 

visual direta de sinais usado no mundo como um sistema de escrita visual prático 

para a comunicação escrita cotidiana entre Surdos, e entre Surdos ouvintes, e como 

sistema de notação lingüística para o estudo científico comparativo das Línguas de 

sinais por parte de lingüísticas. Enquanto a escrita, SignWriting é um sistema 

secundário de representação de informação, baseado no sistema primário que é a 

Língua de Sinais.  

Do mesmo modo como sistemas de escrita alfabéticos representam os 

fonemas de que se compõem as palavras das diversas línguas faladas, enquanto 

sistemas de escrita visual direta, SignWriting representa os quiremas de que se 

compões os sinais nas diversas Línguas de sinais  o mesmo permitiria á criança tirar 

vantagens das propriedades visuais de sua língua materna para pensar, comunicar-

se e escrever numa única língua, o que aceleraria seu desenvolvimento lingüístico e 
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cognitivo, e a colocaria em pé de igualdade com a ouvinte. Ao mesmo tempo, com a 

aquisição do sistema secundário sempre resulta em reorganização, aprimoramento 

e desenvolvimento do primário, o uso de um tal sistema da escrita levaria 

naturalmente à expansão, ao desenvolvimento refinamento lingüístico do sinal, 

culminando no enriquecimento da Língua de Sinais, funciona como um sistema de 

escrita pratico e funcional, que registra apenas e tão somente as unidades distintivas 

entre os sinais. 

No sentido fonológico, funciona como uma espécie de alfabeto fonético ou 

seja quiremico, internacional para a notação de sinais, permitindo descrições finais e 

minuciosas do modo especifico com que um sinal é feito e isto seria instrumental á 

constituição da identidade da cultura de sinais e do povo Surdo, á sua integração 

espacial e temporal, no território geográfico e através das gerações, e ao seu 

desenvolvimento cultural e social pleno. 

A escrita de Sinais vem sendo ensinada e aprendida em vários países. 

Segundo os site oficial www.SingWriting.org, são aproximadamente 40 países a 

saber:  

     

América Saudita 
Austrália 

Bélgica Bolívia 
 

http://www.signwriting.org/usa
http://www.signwriting.org/arabia
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=42
http://www.signwriting.org/belgium
http://www.signwriting.org/bolivia
http://www.signwriting.org/usa
http://www.signwriting.org/arabia
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=42
http://www.signwriting.org/belgium
http://www.signwriting.org/bolivia
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Brasil Canadá Colômbia 
República 

Checa 
Dinamarca 

 

     

Etiópia Europa Finlândia França Alemanha 
 

     

Grã-Bretanha Grécia Internacional Irlanda Itália 
 

 

    
Japão Malavi Malásia Malta 

 

 

    
México Nepal Holanda Nova Zelândia  

  

    
Nicarágua Irlanda do Norte Noruega Peru 

 

http://www.signwriting.org/brazil
http://www.signwriting.org/canada
http://www.signwriting.org/colombia/colombia.html
http://www.signwriting.org/czech
http://www.signwriting.org/czech
http://www.signwriting.org/denmark/denmark.html
http://www.signwriting.org/ethiopia
http://www.signwriting.org/europe
http://www.signwriting.org/finland/finland.html
http://www.signwriting.org/france/france.html
http://www.signwriting.org/germany
http://www.signwriting.org/uk
http://www.signwriting.org/greece/index.html
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=35
http://www.signwriting.org/ireland/ireland.html
http://www.signwriting.org/italy/italy.html
http://www.signwriting.org/japan
http://www.signwriting.org/malawi
http://www.signwriting.org/malaysia
http://www.signwriting.org/malta
http://www.signwriting.org/mexico/mexico.html
http://www.signwriting.org/nepal
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=68
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=70
http://www.signwriting.org/nicaragua/nicaragua.html
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=60
http://www.signwriting.org/norway/norway.html
http://www.signwriting.org/peru/index.html
http://www.signwriting.org/brazil
http://www.signwriting.org/canada
http://www.signwriting.org/colombia/colombia.html
http://www.signwriting.org/czech
http://www.signwriting.org/denmark/denmark.html
http://www.signwriting.org/ethiopia
http://www.signwriting.org/europe
http://www.signwriting.org/finland/finland.html
http://www.signwriting.org/france/france.html
http://www.signwriting.org/germany
http://www.signwriting.org/uk
http://www.signwriting.org/greece/index.html
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=35
http://www.signwriting.org/ireland/ireland.html
http://www.signwriting.org/italy/italy.html
http://www.signwriting.org/japan
http://www.signwriting.org/malawi
http://www.signwriting.org/malaysia
http://www.signwriting.org/malta
http://www.signwriting.org/mexico/mexico.html
http://www.signwriting.org/nepal
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=68
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=70
http://www.signwriting.org/nicaragua/nicaragua.html
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=60
http://www.signwriting.org/norway
http://www.signwriting.org/peru
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Filipinas Polônia Portugal África do Sul Espanha 
 

 

     

Suécia Suíça Taiwan Tunísia Reino Unido 
 

 

 

 

 

 

No  Brasil, a escrita da língua de sinais começou a receber atenção desde 

1996. Os textos escritos na língua de sinais brasileira começaram a despertar o 

interesse de Surdos  e profissionais, pois representam o texto em línguas de sinais. 

Nesse sentido, a escrita apresenta possibilidades de expressar os recursos 

gramaticais desta língua, bem como suas modulações visuais-especiais 

http://www.signwriting.org/philippines
http://www.signwriting.org/poland
http://www.signwriting.org/portugal/index.html
http://www.signwriting.org/africa/africa.html
http://www.signwriting.org/spain/spain.html
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=3&sgn=73
http://www.signwriting.org/swiss/swiss.html
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=75
http://www.signwriting.org/tunisia
http://www.signwriting.org/uk
http://www.signwriting.org/philippines
http://www.signwriting.org/poland
http://www.signwriting.org/portugal
http://www.signwriting.org/africa/africa.html
http://www.signwriting.org/spain/spain.html
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=3&sgn=73
http://www.signwriting.org/swiss/swiss.html
http://www.signbank.org/signpuddle2.0/index.php?ui=1&sgn=75
http://www.signwriting.org/tunisia
http://www.signwriting.org/uk
http://www.signwriting.org/about/who/index.html
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incorporadas nos sinais e no discurso. A escrita de sinais no território brasileiro vem 

sendo usada em: 

- Curso de informática e Língua de Sinais para crianças Surdas (Stumpf, 2005), 

conforme Stumpf  a mesma lecionou a escrita de sinais  de 1996 até 2002 em 

curso de informática  e em  algumas escolas do sul do Brasil uti lizando o 

sistema SignWriting e Sign Writer do editor de textos do sistema: Escolas 

Especial Corcórdia- ULBRA, para ás sétimas séries e Escola Frei Pacífico 

com crianças de Jardins até a quarta série.  

- Escola Estadual de Educação Especial Santa Maria - Rio Grande do Sul -  

segundo o blog da escola e http://www.signwriting.org/brazil/brazi l30.html. A 

escola  tem como a primeira língua  a Língua de Sinais (L1) e a segunda 

língua é o Português  (L2) e possuem 117 alunos de 3 anos até 60 anos de 

idade. Todos os estudantes são Surdos e dois são surdos-cegos. Todos 

estão aprendendo SignWriting exceto para os dois alunos surdos-cegos.   

 

No portal do MEC há uma publicação intitulada “Ideias para ensinar português 

para alunos Surdos / Ronice Muller Quadros, Magali L.P. Schmiedt. – Brasília : MEC, 

SEESP, 2006, p. 120” em que as autoras falam da importância da escrita na 

alfabetização de Surdos. Segundo elas: 

 

O sistema escrito de sinais é uma porta que se abre no processo de 

alfabetização de crianças surdas que dominam a língua de sinais 

utilizada no país. Este sistema envolve a composição das unidades 

mínimas de significado da língua  compondo estruturas em forma de 

texto. A criança surda que está passando por um processo de 

alfabetização imersa nas relações cognitivas estabelecidas por meio 

da língua de sinais para organização do pensamento, terá mais 

elementos para passar a registrar as relações de significação que 

estabelece com o mundo. Diante da experiência com o sistema de 

escrita que se relaciona com a língua em uso, a criança passa a criar 

hipóteses e a se alfabetizar. Experiência com o sistema de escrita 

significa ler esta escrita. Leitura é uma das chaves do processo de 

alfabetização. Ler sinais é fundamental para que o processo se 

constitua. Obviamente que este processo de leitura deve estar imerso 

http://www.signwriting.org/brazil/brazil30.html
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em objetivos pedagógicos claros no desenvolvimento das atividades. 

Estes são alguns dos objetivos a serem trabalhados pelo professor.  

(em sinais).  

 

Conforme o Dicionário  Enciclopédico Ilustrado Trilingue – Língua de Sinais 

Brasileira – (segunda edição) Capovilla 2001: 

 

A importância crucial da escrita: A história nasce com a escrita. Ao 
fornecer um registro secundário e perene do ato lingüístico primário e 

transitório, a escrita permite a reflexão sobre o conteúdo da 
comunicação, sobre as coisas do mundo e o que delas sabemos. 
Enquanto registro perene, promove também a segurança e consolida 

o contrato social. Na história do conhecimento, é a escrita que dá luz 
e á Filosofia e á Epistemologia permitindo superar ortodoxias. A 
escrita permita a reflexão sobre o próprio ato linguístico, o avanço e o 

aprimoramento constantes da linguagem como veículo do 
pensamento para o pleno desenvolvimento social e cognitivo.  

É a escrita, mais que a língua primaria do dia a dia, que unifica as 
pessoas de um determinado território geográfico e ao longo do tempo, 
nas sucessivas gerações, constituindo sua identidade como um povo.  

 Uma língua que não tem um registro escrito é limitada, e incapaz de 
desenvolver-se e consolidar-se a  ponto de servir de base para a 

constituição de um povo e de uma cultura. Agrupamento que não tem 
registro escrito da própria língua não tem o domínio necessário para 
articular,  de modo sólido e seguro, seu desenvolvimento cultural e 

organização social. Permanecem sem a união da organização central 
efetiva e sem tradições ou memória, dependentes de feudos 
dispersos e de intermediários para obter informações transitórias, 

instáveis e vulneráveis a distorções e boatos. 

 

 A escrita é de estrema relevância nas relações sociais, nas difusões de ideias 

e interações. Inúmeros órgãos e movimentos ligados à Educação, assim como o 

MEC, vêm desenvolvendo ações cuja finalidade é a formação de jovens e crianças 

com capacidade para usar a escrita nas diversas práticas, com autonomia.  

Conforme Capovilla (2001), o processamento do código alfabético dá ao ouvinte e 

deixa de dar ao Surdo: 

OUVINTE SURDO 

A leitura da escrita alfabética é 
natural e intuitiva ao ouvinte. 

A leitura da escrita alfabética é 
artificial e arbitrária para o 

Surdo. 
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A criança ouvinte, com sua 
experiência auditiva, é capaz 

de reforçar e premiar a 
tendência de ler e escrever da 

forma como ela ouve os sons 
da fala.  

A criança Surda, com a 
ausência de experiência 

auditiva, é incapaz de reforçar 
e premiar a tendência de ler e 

escrever da forma como ela 
sinaliza.  

Como a escrita alfabética foi 

desenvolvida por ouvinte para 
representar os sons da fala, 
ela tem uma relação de 

continuidade com a fala. 

Como a escrita alfabética, não 

foi desenvolvida por Surdo, e, 
não representa o sinal, ela 
não tem uma relação de 

continuidade com o sinal. 
 

Capovilla  (2002) afirma ainda que: 

É simples questão de engenharia: Como um instrumento 
qualquer, a escrita alfabética foi desenhada para produzir 
certos efeitos sob determinada circunstâncias, mas não sob 

outras. 

 

Segundo Barretos (2012, p. 81 e 82), podemos elencar diversas aplicações 

da escrita de sinais além das já citadas. 

 Permite ao surdo expressar se livremente mostrando a 
fluência na língua de sinais ao contrário da escrita da língua 
oral; 
 Aumenta o status social da língua de sinais quando 
mostra que o surdo tem uma escrita própria; 
 Ajuda a melhorar a comunicação; 
 Contribui com o desenvolvimento cognitivo do surdo 
estimulando sua criatividade organizando seu pensamento e 
facilitando sua aprendizagem; 
 Mostra as variações regionais da LIBRAS, 
enriquecendo-a; 
 Permite aprender outras línguas de sinais; 
 Auxilia a pesquisa das línguas de Sinais; 
 Pode ser usada na construção de dicionários e glossário 
diretamente em língua de sinais; 
 É mais prático do que a gravação de uma sinalização 
em vídeo pois permite escrever e ler textos em língua de sinais 
em qualquer lugar, basta papel e lápis; 
 Pode ser usada em qualquer disciplina escolar ou 
universitária: Geografia, matemática, ciências, etc; 
 Preservar a língua de sinais registrando a história 
cultura e literatura surda através de roteiros de teatros, 
poesias, histórias, contos, humor, etc; 
 Pode ser usada por professores para ensinar a língua 
de sinais e sua gramática para iniciantes e também pelos 
próprios aprendizes de língua de sinais para relembrar o que 
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foi estudado em sala de aula cmuito mais eficácia e praticidade 
do que os desenhos ou anotações em português; 
 Auxilia os tradutores intérpretes de língua de LIBRAS na 
preparação para interpretação e também no registro de novos 
sinais apreendidos; 
 Permite também que o aluno surdo faça anotações 
enquanto assiste a uma aula, palestras, etc e não fique apenas 
como espectador; 
 Torna mais fiel a transcrição de sinalizações em corpos 
vídeo por pesquisadores, do que o uso de glosas da língua oral 
como em (EU IR CASA   P-E-D-R-O), além do que, torna 
sigilosa a identidade do sinalizador -  o que não acontece na 
utilização de vídeos,  onde o sinalizador muitas vezes já é 
conhecido, o fato que pode influenciar as análises. 

 

               Permitir que o proceso de ensino-aprendizagem do Surdo permaneça 

inacabado, delimitando apenas aos recursos sem que qualquer um deles capacite 

ao educando Surdo uma escrita apropriada que o permita conceber sua autonomia 

acadêmica mas antes de tudo de apropriaçaó da própria língua fere seu direito 

humano de ser autor de sua própria manifestação escrita em sua língua materna. 

Com certeza a escrita da língua de sinais é importante pelas mesmas razões 

que a escrita das línguas orais. Sabemos que as línguas de sinais têm sua 

modalidade visual e embora desconhecida por muitos, existe uma escrita que a 

represente. As Línguas de Sinais têm sua modalidade visual. Existe uma escrita, a 

SignWriting, que apresenta uma metodologia que aplicada durante as aula de 

LIBRAS desta pesquisa. Esta apostila que foi estruturada com lições que uti liza os 

parâmetros da LIBRAS, um Sistema de Escrita para Língua de Sinais; Valerie Sutton 

traduzido dos EUA pela Surda Marianne Rossi Stump. (STUMPF, 2002.) 

Pelo fato da Língua de Sinais já não ser mais uma língua ágrafa, pois já 

temos a sua versão escrita, ainda são poucos os materiais impressos em 

LIBRAS e poucas as pesquisas que abordam sobre as metodologias de ensino. 



33 
 

3.4 O Bilinguismo dos Surdos 

 

A luta pelo direto a escola bilíngue foi documentada pela FENEIS em agosto 

de 2011 e a prefeitura de São Paulo publicou em 11 (onze) de novembro de 2011 

(dois mil e onze) no Diário Oficial da cidade de São Paulo o Decreto 52.785, 10 de 

novembro de 2011 o qual “cria as Escolas Municipais de Educação Bilíng ue para 

Surdos, EMEBS na rede Municipal de Ensino”, atendendo a reivindicação bilíngue 

dos Surdos. 

Mas o que é uma pessoa bilíngue para o Surdo? Segundo MecLeland (2006) 

o bilinguismo do surdo no Brasil é “brega” e precisa haver mudanças nas escolas de 

educação dos Surdos. Segundo Leland (2007), existem diferentes tipos de 

bilinguismo, o “bilinguismo equilibrado” fluentes nas duas línguas, lê, fala e escreve 

perfeitamente,  o “bilinguismo precário” sabe falar algumas palavras e expressar o 

suficiente para entender e ser entendido e o “semibilíngue” que compreende ou 

somente lê uma segunda língua mas não consegue falar. Neste caso os Surdos 

sinalizadores da Língua de Sinais Brasileira que não falam o português, mas 

somente escreve são considerados “semibilingues”,  

A LIBRAS deve fazer parte da vida da pessoa surda porque é uma língua 

estruturada e desempenha um papel expressivo na vida dessas pessoas 

possibilitando que elas desenvolvam-se plenamente. Harrison (2000) afirma que 

essa língua fornece para a criança surda a oportunidade de ter acesso à aquisição 

de linguagem e de conhecimento de mundo e de si mesma. Na realidade brasileira o 

diagnóstico da surdez nem sempre ocorre até os primeiro anos de vidas das 

crianças surdas e estas chegam á escola com pouco ou nada de vocabulário em 

LIBRAS. Muitas delas convivem com seus familiares ouvintes e não sabem se 
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comunicar adequadamente pois necessita de conhecimento de mundo, existindo 

a necessidade do educador dessas crianças ou familiares também conhecerem a 

LIBRAS. (Quadros, 2004) 

Considerando os termos da 24ª Declaração e os direitos garantidos aos 

surdos a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, a FENEIS (2013) caracteriza as escolas bilíngues da seguinte forma:  

 As escolas bilíngues são aquelas onde a língua 

de instrução é a LIBRAS e a Língua Portuguesa é 

ensinada como segunda língua, após a aquisição 

da primeira língua; essas escolas se instalam em 

espaços arquitetônicos próprios e nelas devem 

atuar professores bilíngues, sem mediação de 

intérpretes na relação professor - aluno e sem a 

utilização do português sinalizado. (p. 04) 

  

A estratégia 4.7 da Meta 4 do PL 8035-2010 do 

PNE em tramitação no Congresso Nacional garante 

a educação bilíngue LIBRAS e Língua Portuguesa: 

“garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS como primeira língua 

e na modalidade escrita da Língua Portuguesa 

como segunda língua, aos alunos surdos e com 

deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) 

anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas 

inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 

30 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, bem como a adoção do Sistema 

Braille de leitura para cegos e surdocegos.” 

Além dos textos acima mencionados, que vinculam 

a LIBRAS à educação bilíngue necessariamente, 

em 2010 foi promulgado o Decreto 7.387 (BRASIL, 

2010), que institui a ação governamental de realizar 

o primeiro inventário nacional das línguas 

brasileiras. (p. 05) 

 

Neste documento, a Educação Bilíngue LIBRAS - 

Português é entendida, como a escolarização que 

respeita a condição da pessoa surda e sua 

experiência visual como constituidora de cultura 
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singular, sem, contudo, desconsiderar a necessária 

aprendizagem escolar do português. (p. 05) 

 

O ensino de LIBRAS envolve três diferentes 

aspectos: linguísticos, socioculturais e históricos. 

Com base nessa premissa, objetiva desenvolver 

habilidades de compreensão e produção em 

LIBRAS, leitura e escrita em LIBRAS, reflexão 

sobre como a língua de sinais funciona e seus 

usos, gramática, estudo da literatura produzida 

pelos Surdos surdos, desenvolvimento dos 

sinalários (glossários), a origem da língua de sinais 

e sua evolução. 

O ensino da LIBRAS precisa iniciar na Educação 

Infantil e se estender por todas etapas e 

modalidades de educação. 

O letramento visual das crianças surdas em escrita 

da língua de sinais envolve leitura de textos em 

LIBRAS, sinalizados e escritos. A escrita da 

LIBRAS é uma forma de registro que utiliza 

grafemas (visemas) que representam constituintes 

da própria língua. A leitura e escrita da língua de 

sinais podem motivar os estudantes Surdos surdos 

a lerem e escreverem também na Língua 

Portuguesa. A leitura e escrita em LIBRAS deve 

estar inserida no currículo escolar, considerando a 

importância da escrita para o desenvolvimento da 

cultura da humanidade. (p.16) 

 

No contexto da educação bilíngue, professores 

criam seu próprio material didático bilíngue,a partir 

da inserção de ilustrações e da língua de sinais 

escrita, que permitem associação de desenhos com 

a língua e, por conseguinte, que levam à 

aprendizagem de associações. (p.14) 
 

 

 

3.5 Educação em Saúde: breves notas 

 

A "Organização  Mundial de Saúde" (OMS) define a saúde como "um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 
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enfermidades" Ter saúde é viver com boa disposição física e mental. Além da boa 

disposição do corpo e da mente, a OMS (Organização Mundial da Saúde) inclui na definição 

de saúde, o bem-estar social entre os indivíduos. (FIGUEIREDO, RODRIGUES NETO, 

LEITE, 2012). 

Diferentes autores definem o campo da educação em saúde:  

 

A educação em saúde surgiu em 1909, nos Estados 
Unidos da América, como estratégia de prevenção de 
doenças (Alves, Aerts, 201, p. 1).  
 
Trata-se de um campo multifacetado, que abarca 
diversas concepções, tanto das áreas da educação 
quanto da saúde (Schall, Struchiner, 1999).  
 
A atividade educativa realizada no campo da saúde, por 
várias décadas, se configurou como uma prática 
normalizadora, com um discurso higienista e com a 
finalidade de controlar e prevenir doenças, 
responsabilizando individualmente o sujeito pela sua 
condição de saúde (Rocha, Schall, Lemos, 2010; 
Alves, 2005).  

 

Esse contexto foi influenciado por uma concepção de educação baseada na 

transmissão e na reprodução de conhecimentos, sem uma reflexão crítica, e na 

condição de passividade do educando, cujo pensamento e ação são controlados 

pelo educador (Bordenave, Pereira, 2007; Freire, 2007, 2005; Gadotti, 2004). O 

entendimento sobre a saúde estava reduzido ao controle de agentes biológicos 

causadores ou transmissores de doenças (Rocha, Schall, Lemos, 2010). 

Com o decorrer dos anos, percebeu-se que tal forma de educar em saúde 

tem se tornado insuficiente, já que não contempla as discussões de um conceito 

ampliado de saúde, considerando as suas múltiplas dimensões (biopsicossociais) e 

a necessidade de se promover a saúde, presentes, inicialmente, no Relatório de 

Lalonde (Lalonde, 1974), na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em 

Saúde (OMS, 1978), e na Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da 



37 
 

Saúde (OMS, 1986). No Brasil, as mudanças estruturais ocorridas, após o período 

de ditadura, no serviço de saúde, com a criação do Sistema Único de Saúde, 

demandaram também uma nova forma de educar em saúde (Freitas, 2010).  

Para tanto, a educação em saúde deve estar ancorada na concepção da 

educação como potencial para contribuir para o desenvolvimento do indivíduo, de 

modo a estimulá-lo a refletir, desenvolver a consciência crítica, exercer a sua 

autonomia e cidadania, e criar, possibilitando-lhe transformar a realidade e escrever 

a sua própria história (Bordenave, Pereira, 2007; Freire, 2007; Perrenoud, 2005; 

Morin, 2002).                                                    

Segundo o Expert Commitee on Planning and Evaluation of Helth Education 

Services (Comitê de Especialistas em Planejamento e Avaliação dos Serviços de 

Educação em Saúde). Da Organização Mundial de Saúde – OMS, afirma que “o foco 

da educação em saúde está voltado para a população e para a ação”.  

Seus objetivos estariam direcionados a fazer com que as pessoas 

desenvolvam e consigam manter padrões saudáveis de vida, usufruindo dos 

serviços que estão disponíveis, mas de forma consciente, sendo responsáveis pelas 

tomadas de decisões pessoais, em torno de si e da comunidade, com o objetivo de 

aperfeiçoamento de suas condições de saúde e do meio ambiente. 

Também, podemos citar essa mesma conclusão com respeito ao Scientific 

Grouo on Research in Health Education (Grupo Científico sobre Pesquisa em 

Educação em Saúde), bem como da OMS, quando afirmaram que: 

 

Os Objetivos da educação em Saúde são de desenvolver nas pessoas 
o senso de responsabilidade pela sua própria saúde e pela saúde da 
comunidade a qual pertence, e a capacidade de participar da sua vida 
comunitária de uma maneira construtiva. 
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 Assim, pode-se dizer que a educação em saúde deveria investir em 

empreendimentos quanto a identidade, dignidade e a responsabilidade do cidadão, 

como também a solidariedade e a responsabilidade comunitária.  

 Schal e Struchirner (1999) afirmaram que educação em saúde é muito mais 

amplo pois os fatores sociais afetam a saúde e o bem-estar, se entendermos que 

são construídos socialmente. Enfocando também uma abordagem de aprendizagem 

sobre as doenças e como evitá-las. 

O objetivo dos profissionais de educação em saúde deveria ser atuante em 

transmitir o conhecimentos às pessoas a fim de conseguirem tomar decisões de 

suas próprias vidas e ambiente em que vivem. Porém, esse comprotamento está 

totalmente aquém das práticas educacionais tradionais. A atitude da educação será 

a de interagir num confronto entre os conhecimentos e costumes populares com os 

conhecimentos técncos e científicos dos profissionais, visando uma transformação.  

Uma ação governamental também faz-se necessária para que todo cidadão 

tenha liberdade de acesso às informações de qualidade sobre sua saúde, condições 

de vida sobre a comunidade onde mora, cidade, estado e país, partindo-se do 

conceito que todos devem ter  iniciativa a se informar. Língua Brasileira de Sinais; 

Escrita de Sinais, SingWriting, Lei LIBRAS nº 10.436 de 22 de abril de 2002, Decreto 

nº 5626 de 20 de dezembro de 2005. Livros e Literatura Surda. Bilinguismo dos 

Surdos. 

As pesquisas apontam que os Surdos têm grandes dificuldades em aprender 

a ler e escrever a Língua Portuguesa, principalmente se estes estudarem em 

escolas consideradas normais onde não há o ensino da Língua de Sinais e/ou a 

comunicação não se dá por meio da língua sinalizada – LIBRAS.  
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Cumpre ressaltar que, a falta de comunicação causa um isolamento negativo 

da pessoa Surda, e a ausencia de capacitação adequada e mecanismos efetivos de 

aprendizagem, impacta seu aproveitamento, marginalizando o Surdo do proceso de 

capacitação e evolução acadêmica. Posteriormente no trabalho, impacta seu 

rendimento não pela falta de capacidade mas pela intransponível ausencia de 

comunicasção suficiente. Esta fragilidade causada pela comunicação escrita 

adequada que responda à demanda da comunidade ouvinte onde o Surdo está 

inserido mas não integrado, o impede de ser adequadamente absorvido pelo 

mercado de trabalho.   

 Segundo Souza (1998) erroneamente a língua portuguesa foi tomada como 

língua natural para os Surdos e atravessa os tempos como instrumento de tortura e 

inferiorizarão para os  Surdos. 
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É possível dar a um surdo-mudo condições de ouvir pela leitura e de 

falar pela escrita....... 

Médico-filósofo Cardano no séulo XVI 



41 
 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa é de caráter exploratório, com abordagem quali-quanti. O campo 

de investigação é a sala de aula, pois é um ambiente natural onde se dá a educação 

pertinete ou onde ocorre a possibilidade de inserção de uma educação mediada pela 

ferramenta Libras + Escrita de Sinais enquanto mediadoras do saber posterior ou 

paralelo à Língua Portuguesa já, em seu devido plano de segunda língua. 

Objetivando demonstrar a possibilidade e resultados qualitativos da 

metodologia, a pesquisa contou com entrevistas e observações, entendendo que o 

pesquisador qualitativo tenta dar sentido ou interpretar fenômenos segundo o 

significado que as pessoas lhe atribuem (Denzin&Lincoln, 2006). 

O método de pesquisa desenvolvido foi baseado na forma em que os autores 

Bogdan (1994) e Minayo (2004), exemplificam como o processo qualitativo se 

desenvolve: 

A) numa experiência deve ser levado em conta alguns pontos importantes como 

o ambiente natural onde quem fará a pesquisa é um instrumento chave e de 

extrema importância, pois será o responsável pela análise e coleta dos dados, 

observando-se o contexto de forma abrangente. Também porquê no meio em 

que se dará a pesquisa, serão criadas circunstâncias para que surjam 

conteúdos e aspectos não previstos inicialmente, com o objetivo de que 

sejam percebidos os resultados relevantes do processo. 

B) Os dados coletados são predominantemente uma descrição abordada por 

meio de entrevistas transcritas, notas de campo, fotografias, produções 

pessoais, depoimentos ou outra forma de documento. Todo o conteúdo 

precisa ser analisado em toda sua riqueza, respeitando, no possível, a forma 

fiel de registro ou transcrição. Todos os aspectos ocorridos têm potencial para 
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fornecer pistas importantes na construção e compreensão do fenômeno 

estudado.  

C)  Embora toda a pesquisa seja importante o foco se dará mais no produto. A 

visão principal do pesquisador será estudar um problema e verificar como ele 

se desenrola no decorrer das atividades, procedimentos e nas interações 

cotidianas, como se manifestam diante de mudanças ou manutenção de 

determinados costumes ou forma de ver o mundo ao seu redor. Tudo tem 

especial atenção do pesquisador qualitativo.   

 

4.1  Contexto da pesquisa 

 

           O desenvolvimento e aplicação foi realizada na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Bilíngue para Surdos “Helen Keller” no bairro Aclimação, São Paulo – 

Capital. Nesta escola a LIBRAS é usada para transmitir os conteúdos das 

disciplinas, ou seja, a LIBRAS é considerada a L1 (primeira língua) dos alunos que 

lá estudam.  

           Esta escola existe há sessenta anos, e é considerada pioneira na educação 

dos Surdos em São Paulo, começando pelo método oralista passando pela 

comunicação total e hoje adota o Bilinguismo. 

         A escola recebeu este nome em Homenagem “Helen Keller”, menina Surda e 

Cega nascida nos EUA que veio se tornou escritora depois de uma longa jornada 

junto à sua professora e mentora Anne Sullivan. 

No primeiro contato com a direção da escola, foi apresentada a proposta 

destas aulas de LIBRAS junto à Escrita de Sinais e a pesquisa foi autorizada pela 

direção da escola, que aceitou a realização da pesquisa, assinou a carta de 
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consentimento e ainda marcou uma reunião para decidir quais professores 

participariam do projeto de pesquisa. 

Na reunião seguinte, cerca de 30 professores estavam presentes. Desse total, 

12 aceitaram participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE, apêndice II) concordando com a participação. O local escolhido 

para a pesquisa foi a sala de aula do curso de LIBRAS para professores ouvintes e 

da disciplina de LIBRAS para alunos Surdos. 

 

4.2 Participantes da Pesquisa 

 

Dos 12 (doze) professores que assinaram o TCLE apenas 10 (dez) 

professores participaram efetivamente do estudo. Todos trabalham na escola HK e 

são formados nas seguintes áreas de ensino: Pedagogia, Ciências, Educação e 

História, Letras, Português, Psicologia, Artes e Geografia. 

 Os mesmos participaram das aulas de LIBRAS junto à escrita de sinais, 

ministradas por mim, e assistiram a vídeos dos alunos do quinto e sexto ano (EJA) 

lendo histórias escritas em LIBRAS antes de responderem ao questionário final para 

darem opinião sobre a importância da escrita de sinais no ensino da LIBRAS.  

 

4.3 Processo de Produção de Dados: 

 A pesquisa contemplou três fases, a saber: 

Fases da coleta de dados 

1ª fase Aplicação de um questionário semi-estruturado 

2ª fase Desenvolvimento de uma proposta de ensino de LIBRAS 

3ª fase Aplicação de um questionário semi-estruturado 
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 FASE 1: Aplicação de um questionário semi-estruturado com o objetivo de 

conhecer o participante e investigar o grau de conhecimento dos pesquisados sobre 

LIBRAS (anexos IV). 

 FASE 2: Desenvolvimento de uma proposta de ensino de libras com 

apoio de apostilas, dicionários e textos escritos em sinais da LIBRAS. As aulas 

ocorreram duas vezes por semana sendo cada uma com duração de sessenta 

minutos cada, totalizando 44 horas-aulas. Foi aplicado um questionário escrito no 

início do curso e ao final do curso, momentos em que cada participante pode 

explicar sua experiência com o aprendizado de LIBRAS acoplada à escrita da língua 

de sinais. (ver os planos de ensino no apêndice V) 

As aulas práticas foram desenvolvidas com base nos parâmetros de ponto de 

articulação, configuração de mãos, orientação da palma, movimento, expressão 

facial e corporal. Iniciando com os três sinais básicos incluindo os dedos das mãos 

começando pelo indicador da mão direita até incluir os dez dedos de ambas as 

mãos seguindo da orientação da palma, ponto de articulação e expressão facial ou 

corporal. No decorrer das aulas, foram introduzidos vocabulários e textos em 

LIBRAS. No final do curso, os paticipantes foram capazes de ler textos de literatura 

propostos.  

             Durante as aulas, foram ensinados conteúdos relativos a Parâmetros da 

LIBRAS; Alfabeto soletrado; Família; Cores; Nomes e seus sinais respectivos; Uso 

do espaço; Gramática; Números; Animais; Transportes; Alimentos; Doenças; Textos 

e literatura Surda. 

            No decorrer das aulas, um professor participante da pesquisa questionou se 

há como sabermos se os Surdos gostam e ou se apenas aceitam esta escrita de 

sinais. Houve uma discussão entre os participantes e ficou decidido que seria 
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interessante ministrar este curso de LIBRAS juntamente com a escrita de sinais para 

um grupo de alunos Surdos, com o único objetivo dos professores assistirem os 

alunos Surdos e tirarem suas conclusões sobre a importância do ensino da escrita 

de sinais.  

          Uma professora se prontificou a ceder parte das aulas da Disciplina de 

LIBRAS e, assim, ministrei o conteúdo para quatro turmas de alunos Surdos desta 

escola, das quinta, sexta, sétima e oitava séries, todos maiores de idade, com 

variação entre 20 e 65 anos de idade. 

         Não foram coletados dados dos alunos Surdos para compor o escopo desta 

pesquisa, embora as aulas em que os alunos lessem textos escritos em LIBRAS 

fossem fi lmadas.  

         Alguns professores assistiram ao ensino da escrita de sinais para os alunos 

Surdos presencialmente e outros assistiram aos fi lmes dos alunos Surdos lendo 

textos escritos em LIBRAS. 

 Fase 3: Aplicação de um questionário semi-estruturado que objetivou registrar 

a opinião dos participantes sobre a escrita de sinais ministrada no curso.  (Apêndice 

IV) 

 

4.4. Processo de Análise de Dados 

 

        Os dados quantitativos referem-se às avaliações dos conteúdos da pesquisa 

pelos quais foram abordados os profissionais que atuam com alunos Surdos, e que 

se comunicam fazendo uso da Língua Brasileira de Sinais. A análise qualitativa 

abrangeu uma leitura flutuante dos dados produzidos nos questionários com 

descrição e síntese das respostas dos professores. 
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4.5. Procedimentos Éticos 

 

Esta pesquisa foi pautada na ética e no respeito aos sujeitos participantes. Foi 

inserida na Plataforma Brasil, para dar seguimento no Comitê de Ética da Unifesp. 

Foram observados todos os procedimentos éticos previstos para a pesquisa com 

seres humanos, e recebeu o Número do Parecer: 422.594, o qual foi aprovado em 

11/10/2013. (Anexo I) 

A pesquisadora esclareceu os motivos da pesquisa e os participantes da 

pesquisa tiveram preservado o anonimato e o sigilo das respostas, onde 

concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (AnexoIII) 
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"A língua é a chave para o coração de um povo. Se perdemos a chave, 

perdemos o povo. Se guardamos a chave em lugar seguro, como um 

tesouro, abriremos as portas para riquezas incalculáveis, riquezas que 

jamais poderiam ser imaginadas do outro lado da porta."  

 

Eva Engholm, 1965  
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Nos capítulos anteriores, foi feita uma introdução que se seguiu da 

apresentação da fundamentação teórica e da metodologia de pesquisa adotada. 

Nessa seção, discuto os dados coletados, buscando responder às perguntas de 

pesquisa propostas, que aqui são retomadas:  

1. Como é percebido o processo de ensino de LIBRAS junto à escrita de 

sinais? 

2. Como o bilinguismo é favorecido pelo ensino da escrita de sinais? 

 

5.1.  Conhecendo os participantes 

 

         Os dados produzidos nesta pesquisa permitem configurar um perfil dos 

participantes do estudo: 

 

Nome Idade Formação Área de 
atuação 

Tempo 
de 

trabalho 

com 
surdos 

Conhece libras Conhece a escrita de 
sinais 

P1 39 Letras  

Linguística/Portu
guês 

Professora de 

Português  

1 ano Intermediário Não/Já ouvi falar 

P2 30 Ciência 

Biológicas 
Licenciatura/Bac
harelado 

Professor de 

Ciência 

2 anos Intermediário Não 

P3 29 Pedagoga e Pós 
Graduada em 
História 

Professora de 
História 

7 meses Básico Já ouvi uma breve 
explicação 

P4 32 Prof. 
Especialista- 
Português  

Professora de 
Português  

6 meses Básico - um ano Sim – apenas noções 
básicas 

P5 56 Psicóloga Auxiliar 
Técnico 
Secretária  

10 anos Básico Não 

P6 51 Pedagoga Professora de 27 anos Intermediário Não 
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LIBRAS 

P7 41 Pedagoga e 
Especialização e 
Surdez 

Professora 
Educação 
infantil  

14 anos Avançado - 
(+ ou - 20 anos 
como interprete 

em igreja) 

Sim - Comentários bons 
e ruins  

P8 36 Artes Professor de 
Artes 

Um ano Intermediário  -
dois anos  

Sim – comentários 
favoráveis outros nem 

tanto. 
 

P9 38 Geografia Professor de 

Geografia 

7 meses Básico – dois 

anos 

Não – já ouvi 

comentarios  

P10 41 Pedagoga – Pós 
em História 

Professora de 
História 

2 anos Básico – dois 
anos 

Sim -  

QUADRO 1: Perfil dos particpantes quanto à idade, formação, tempo de trabalho com 

surdos, conhecimento sobre libras e escrita de sinais. 

 

Observa-se que foi abordado um grupo com faixa etária média entre 29 e 52 

anos, com experiência diferenciada no trabalho com Surdos e conhecimento sobre 

LIBRAS e Língua de Sinais em diferentes patamares. 

 

5.1.2  - Aprender a Escrever em LIBRAS: Importante? 

 

Figura 1- O que os participantes pensam sobre escrev er a LIBRAS antes de iniciar o curso de LIBRAS 

junto com a escrita de sinais  
 

Conforme os dados apresentados no gráfico acima, as respostas dos 

entrevistados se deram em três vertentes, sendo que quatro dos entrevistados 

CONSIDERAM 

IMPORTANTE 

50% 

NÃO SOUBE 

RESPONDER 

40% 

DISCORDARAM 

10% 

APRENDER ESCREVER EM LIBRAS 

IMPORTANTE? 
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disseram não saber responder ou não conseguiram avaliar, outros seis confirmaram 

a importância da escrita de sinais e um dos participantes julgou não ser importante, 

o aprendizado da escrita de LIBRAS. 

            Alguns dos participantes justificaram sua resposta. Dos participantes que 

apontaram o aprendizado da escrita da LIBRAS como importante, dois tiveram por 

justificativa o crescimento profissional e aprendizado de um novo recurso para 

trabalhar com os Surdos, outros quatro delinearam suas justificativas ao fato de que 

a LIBRAS é uma língua e exige a escrita para se expressar com profundidade, 

efetuar registros e outras informações visuais. 

             Já o entrevistado que respondeu negativamente à importância do 

aprendizado da escrita da LIBRAS, justificou-se apontando que os Surdos não 

utilizam a escrita de SINAIS. 

 

5.1.3 -  Escrever Sinais: Ajuda na Educação Bilíngue dos Surdos?  

 

Figura 2: O que os participantes pensam sobre: Escrev er sinais: Ajuda na educação bilingue dos 

Surdos antes de iniciarem o curso de LIBRAS junto com a escrita de sinais.  
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Os entrevistados responderam sobre a possibilidade de a escrita de sinais 

ajudarem na educação bilíngue dos Surdos. As respostas se dividiram entre a falta 

de conhecimento para opinar por parte de quatro participantes e outros seis q ue 

tiveram opinião positiva. 

          Dentre as opiniões positivas, as justificativas foram disseminadas e 

apresentadas respectivamente por acharem que contribuirá com maior possibilidade 

de comunicação, possibilitará a facilidade de visualização, possibi litará suporte no 

processo de aprendizado e pelo potencial pedagógico. Dois dos participantes que 

responderam positivamente não justificaram suas respostas. 

           Os participantes acreditam que ainda deve haver estímulos para os alunos 

que apresentam resíduo auditivo, como, por exemplo, os profissionais de 

fonoaudiologia com formação em LIBRAS. 

5.1.4 – Bilinguismo nas Escolas Municipais: Olhares  

  

Figura 3 - O que os participantes pensam sobre o bilinguismos antes do curso de LIBRAS junto com a 
escrita de sinais.  
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            Quando questionados sobre a visão do bilinguismo nas escolas, os 

entrevistados apresentaram respostas similares, destacando-se a importância e o 

fato de ser o caminho para fundamentar a identidade da comunidade surda, bem 

como, respeito e uma grande conquista. Acreditando ser o caminho, pois a LIBRAS 

como primeira língua para os Surdos é essencial para o seu aprendizado, é uma 

língua de acesso ao conhecimento como já há estudos que confirmam a sua 

veracidade. Porém, levantaram a questão de que ainda há muito para se fazer. 

Existe a necessidade de treinamento, formação e incentivo aos profissionais da área 

e importantes adaptações até se conseguir estruturação para o funcionamento 

efetivo de escolas bilíngues. Um dos participantes acredita que ainda deve haver 

estímulos para os alunos que apresentam resíduo auditivo, como, por exemplo, os 

profissionais de fonoaudiologia com formação em LIBRAS. 

 

 

5.1.5 – Assiduidade dos Participantes nas Aulas de LIBRAS juntamente com a 

Escrita de Sinais  

 

         Três participantes da pesquisa tiveram participação em 95% das aulas, três 

90%, dois 80%, um 75 % e um 70%. 

          Após os participantes da pesquisa participarem do curso de LIBRAS 

ministrada com a escrita de sinais, foram novamente entrevistados conforme dados 

coletados: Os resultados foram obtidos após os sujeitos da pesquisa participarem 

das aulas de LIBRAS ministrada com a Escrita de Sinais (SignWriting ) e assistirem 

os alunos Surdos lendo textos em LIBRAS. 
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5.1.6 - A Escrita de Sinais Ajuda a Entender a Gramática da LIBRAS.  

 

Figura  4: O que pensam os participantes após o curso de LIBRAS junto com a Escrita de Sinais sobre a gramática 

da LIBRAS. 

 

           Sete participantes da pesquisa afirmaram que a escrita de sinais ajudou eles 

entender a gramatica da LIBRAS, ajuda a organizar e fazer anotações, bem como 

ler textos em LIBRAS  (registrada em escrita de sinais). A língua (LIBRAS) estava 

expressa por escrito (SIGN WRITING). 

           Ao observar a língua de sinais escrita, parece mais fácil analisar e entender a 

estrutura gramatical da LIBRAS. Chama a atenção de detalhes da Língua de Sinais 

e sua gramática, também permite um tipo de anotação pessoal somente possível 

com este específico de escrita.   

          Pois a língua de sinais sendo uma língua viso-espacial, tem como registro, a 

escrita de sinais que também é visual, então ao visualizarmos a transcrição dos 

sinais na escrita, você pode ver os detalhes dos sinais, lê-los  com mais facilidade; 

ex: mostra como está a orientação da palma, etc). 
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Desde o início do aprendizado, em contato com situações que exploram os 

parâmetros da LIBRAS de uma forma contextualizada, com uma riqueza de 

exemplos e aplicação no desenrolar do curso. 

            A escrita contribuiu na questão que se refere à importância do espaço no uso 

da LIBRAS. Os alunos dominaram rapidamente a escrita de sinais. 

 

5.1.7 - Os Alunos Surdos Receberam Muito Bem a Escrita de Sinais. 

 

Figura 5: Os alunos receberam bem a escrita de sinais.  

         Após assistir aula de alunos Surdos aprendendo a escrita de sinais, os sujeitos 

da pesquisa relataram qual foi a sua percepção: 

- Faz total sentido o uso da escrita de sinais, pois eles estão lendo sua 

língua materna (L1). Os alunos já conhecem LIBRAS e estão lendo em 

escrita de sinais com grande desenvoltura, uma vez que os alunos 

dominaram rapidamente a escrita de sinais. 

- Os alunos mostraram receptividade à escrita de sinais e conseguiram se 

apropriar dela de forma muito rápida, inclusive alunos que tinham muita 

dificuldade com o português e com a LIBRAS. A meu ver, isso refuta um 

dos principais argumentos apresentados por aqueles que são contrários à 

utilização da escrita de sinais como método de apoio à aquisição da 
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LIBRAS e do português escrito, que dizem que ensinar escrita de sinais 

seria pouco prático, pois os alunos demorariam muito para aprender tal 

método. Os alunos mostraram um progresso muito rápido na escrita de 

sinais e interesse em aprender o português escrito relativo aos materiais 

que entraram em contato em escrita de sinais.  

- No início notei que os alunos estranharam um pouco a escrita de sinais, 

já que era algo novo para eles, mas foram se acostumando e se 

interessando cada vez mais. Ao longo do percurso notei que muitos deles 

já realizavam a leitura e a resposta de exercícios com desenvoltura e 

autonomia.  

- Parece que receberam muito bem a escrita de LIBRAS. 

 - Os  alunos  tem muita facilidade no que se refere ao visual, até porque 

sua 1ª língua é visual, então ao terem contato com a escrita de sinais, 

ficaram fascinados ao conseguirem ler  rapidamente e com fácil 

compreensão, uma “escrita desenhada”, totalmente visual, a da sua 

própria língua. 

- Tive oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem 

da escrita da LIBRAS com diversos alunos Surdos surdos, que 

apresentavam variados níveis de escolaridade. Essa situação me trouxe 

uma grata surpresa, pois as maiorias dos alunos se entusiasmaram com o 

curso e tiveram um excelente desenvolvimento, mas principalmente os 

Surdos surdos que não tiveram oportunidades durante a infância e 

adolescência foram os que mais se dedicaram e foram pouco a pouco 

apresentando melhora na fluência da LIBRAS, na comunicação e 

principalmente, trouxe reflexos na autoestima desses alunos. Eles se 

perceberam como sujeitos das aulas. Isso fez com que se esforçassem 

mais e mais. Alguns se tornaram leitores da escrita da LIBRAS 

extremamente fluentes e orgulhosos de si mesmos. 

Manifestaram o desejo de adquirir o livro de escrita da LIBRAS utilizado 

pela professora e continuaram o curso por meio desse livro. Foi muito 

positivo. 

- Bem melhor 

- Percebi que os alunos aprendem e fazem a leitura da escrita de sinais 

com muita rapidez e facilidade e eles recebem a escrita de sinais com 

empolgação e empenho. 
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5.1.8 Os Alunos Surdos Fizeram Comentários Positivo Sobre a Escrita de Sinais 

(SignWriting) 

 

Figura 6: Os alunos fizeram comentarios positivo sobre a escrita de sinais .  

 

          Os alunos gostaram muito, se mostraram disponíveis e com vontade de 

participar da aula, fazendo comentários positivos, os alunos comentavam que se 

interessavam muito pela escrita de sinais:   

          Alguns alunos se posicionavam contra, a estranheza de algo novo, mas 

muitos afirmaram que era opinião de um pequeno grupo e que a maioria aceitava 

bem a escrita de sinais. Aqueles que conseguiram ter maior contato com a escrita de 

sinais aceitaram melhor, gostaram muito da escrita de sinais, a grande maioria, ficou 

muito entusiasmada, querendo conhecer mais sobre a escrita, e com o conteúdo 

que tiveram, (ainda não completado) rapidamente começaram a ler textos oferecidos 

pela professora ou a própria literatura surda sem dificuldade, tendo a compreensão 

do que lia.  

           Como afirma uma participante, a maioria foi de entusiasmo e alegria. Mas 

alguns Surdos que já apresentavam uma ideia negativa, antes mesmo do início do 
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curso, muitos mudaram essa impressão após conhecerem o curso, porém alguns 

poucos permaneceram com a impressão inicial. 

             Dois sujeitos afirmaram não ver comentários, e uma afirma ter visto os 

alunos fazendo as atividades na apostila. 

5.1.9 - A Escrever Sinais Ajuda no Bilinguismo dos Surdos. 

 

Figura 7: O que pensam os participantes sobre: Escrever sinais ajuda no bilinguismo dos Surdos . 

 

Todos os sujeitos da pesquisa que responderam o questionario afirmam que a 

escrita de sinais ajuda o bilinguismo dos Surdos conforme as afirmações abaixo: 

 

- Ajuda muito por ter as mesmas características (ser uma língua 

viso-espacial), desde que seja na disposição da escrita na vertical , 

tornando possível ser apresentados: incorporação de personagens, 

direção da mão ou olhar;  

 

- Ajuda. Acredito que o aprendizado da modalidade escrita de sua 

própria língua facilita muito, para os Surdos surdos, compreender a 

modalidade escrita de outra língua, no caso o português. Isso se 

compara à forma como aprendemos uma língua estrangeira. No 
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início do aprendizado, comparamos a língua estrangeira com a 

estrutura de nossa própria língua, tanto em suas modalidades 

escritas como orais. A falta de uma dessas modalidades dificultaria o 

aprendizado; 

- Como a escrita de sinais tem as mesmas características da língua 

de sinais, após terem aprendido o básico não há como dificultar, pois 

se apresenta como uma ferramenta a mais para o ensino dos 

Surdos surdos; 

- Acredito, que a escrita de sinais sem dúvida alguma, contribui 

muito para o ensino bilíngue dos Surdos  porque é a escrita da sua 

própria língua, além de ser uma ajuda também na escrita do 

português, que é a sua 2ª língua; 

 - Eu não conhecia a escrita dos sinais, mas após fazer o curso e 

acompanhar os Surdos  durante essa experiência, vejo que essa 

idéia não procede (ideia que a escrita não ajuda não procede). O 

aprendizado da escrita dos sinais, ajudam muito o ensino bilíngue 

dos Surdos, pois durante o curso, sempre foi associado ao 

vocabulário em português, dessa forma, pode-se dizer que foi uma 

ferramenta que auxiliou a aquisição do português na modalidade 

escrita, funcionando como um recurso a ser utilizado para consulta 

quanto à escrita e memorização de um determinado vocábulo; 

 - A escrita de sinais ajuda no ensino bilíngue porque ao ler os sinais 

o aluno logo se interessa para saber a palavra correspondente em 

português.   

Dois participantes apenas afirmaram ajudar sem especificar o 

porque. 
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5.1.10 - A Escrita de Sinais deve Ser Ensinada em Todas as Escolas Bilingue 

para Surdos.  

 
Figura 8: O que pensam os participantes sobre: A escrita de sinais deve ser ensinada em todas as escolas 

bilingües para Surdos. 

Os participantes que responderam a pesquisa acham que a escrita de sinais 

deveria ser ensinada em toda as escolas bilíngues para Surdos e afirmam que: 

- Se trata de um grande apoio para estudo de língua (L1) como todo 

estudo de qualquer língua. É de grande apoio o suporte escrito para 

o estudo de qualquer língua. 

- Com certeza facilitaria muito a aquisição da própria LIBRAS e do 

português em sua modalidade escrita. 

- A escrita de sinais poderia sim ser mais uma ferramenta no ensino 

bilíngue, porém, se faz necessário maior estudo e fortalecimento 

dessa modalidade para que possa ser aceita mais “naturalmente” 

até mesmo entre a própria Comunidade Surda. A falta de estudos 

teóricos e materiais impressos fazem com que a escrita de sinais 

ainda seja algo de difícil acesso e ensino. O incentivo para que essa 

pesquisa, e outras mais, se faz imprescindível; 
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- Facilitaria muito a aquisição da própria LIBRAS e do português em 

sua modalidade escrita.; 

- Os surdos devem conhecer e ter acesso a esta escrita, visto que 

esta forma de registro se encontra no dicionário trilíngue de LIBRAS, 

como em algumas literaturas surdas, etc e pode contribuir na 

educação dos surdos, bem como servir de apoio para o estudo de 

sua língua; 

- Eu acredito que sim. Não sei de que forma, no que se refere á 

carga horária, tempo dedicado a esse aprendizado, mas acho muito 

importante para o surdo, saber que existe essa forma de registro dos 

sinais e como pode ser uti lizada na sua educação. 

  - Seria uma forma de registrar a língua; Ajudaria também no 

sentido de escreverem livros de diferentes áreas assim os surdos 

poderiam ter acesso a diferentes literaturas. 

Um sujeito não descreveu a sua opinião e apenas afirmou: É importante 

5.1.11 O Surdo se Identifica mais com a Escrita de Sinais do que o Português 
escrito  

 

COM A 

ESCRITA DE 

SINAIS 

50% 

PARECE COM 

A ESCRITA 

DE SINAIS 

10% 

AS DUAS 

MODALIDADE 

20% 

NÃO 

RESPONDERAM 

O 

QUESTIONÁRIO 

20% 

O SURDO SE IDENTIFICA MAIS COM A 

ESCRITA DE SINAIS QUE O PORTUGUÊS 

ESCRITO 



61 
 

Figura 9: O que pensa os participantes sobre: O surdo se identifica mais com a escrita de sinais que o portugués escrito. 

Cinco sujeitos da pesquisa afirma que os alunos Surdos se identificam mais 

com a escrita de sinais, um acha que parece que se identifica mais com a escrita de 

sinais e dois sujeitos acreditam que se identifica nas duas modalidade de escrita. 

- O surdo se identifica mais com escrita de sinais, pois é a escrita da 

sua própria língua (L1), mas há a necessidade de escrever 

português, pois é a outra língua oficial do país em que o surdo  

brasileiro mora, sua L2. 

- Escrita de sinais, certamente. 

- Eu acredito que a identificação ocorre na escrita de sinais, pois é a 

escrita de sua própria língua, mas ele precisa aprender 

principalmente, a escrita do português, pois sendo a sua L2 e língua 

oficial do país onde mora, para viver em sociedade, ele precisa 

desta escrita.  

- Pela experiência vivida na escola foi possível perceber o quanto o 

aluno surdo se identifica e tem facilidade em aprender a escrita de 

sinais e o quanto ele tem dificuldades para aprender o português. 

 - Parece que o surdo se identifica mais com escrita de Sinais. 

- Eu penso que as duas formas são importantes para o surdo. O 

português escrito é essencial na educação formal e na vida do surdo 

de um modo geral. O registro dos sinais pode auxiliá-lo nesse 

sentido. 

- Não sei responder sobre uma “identificação”. Assim como o 

português escrito é importante para sua vida na sociedade, talvez a 

escrita de sinais poderia auxiliá-lo, tanto na sua vida acadêmica 

quanto na sua vida pessoal. É importante lembrar que diferentes 

autores, como Vygotsky, defendem que só há construção do 

pensamento com o desenvolvimento da linguagem e a interação no 

seu meio sociocultural, dessa maneira acredito que se existisse 

sistematicamente o desenvolvimento da LIBRAS com apoio da 
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escrita de sinais essa formação do pensamento talvez existisse de 

maneira mais sistemática também. 

 

5.1.12 Aprender a Escrever a LIBRAS é importante?  

 

Figura 10: Após o curso, o que pensam os participantes sobre a importância de escrever a LIBRAS. 

 Os sujeitos assim se manifestaram: 

P1- O curso de LIBRAS com escrita de sinais foi muito funcional, pois auxilia nas 

minhas anotações. Antes de conhecer a escrita de sinais, minhas anotações eram 

muito complicadas de fazer e acabava perdendo detalhes importantes. A escrita já 

é o próprio sinal, minhas anotações eram muito descritivas e acabava ficando 

complicado entender o sinal. Um outro ponto importante é a existência da 

literatura em LIBRAS, própria para o surdo.  

P2- Gostei muito, principalmente porque acredito que é uma modalidade da 

LIBRAS muito importante para auxiliar na legitimação da LIBRAS no universo 

linguístico. 

P3- Quando realizei o curso citado estava no início do processo de aprendizagem 

da LIBRAS, e acredito que a visualização da escrita de sinais ajuda a memorizar e 

compreender mais facilmente a LIBRAS. (esse sujeito demorou para responder o 

questionário) 
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P6- Gostei muito, principalmente porque acredito que é uma modalidade da 

LIBRAS muito importante para auxiliar na legitimação da LIBRAS no universo 

linguístico. 

P7- Foi de grande importância para o meu aprendizado, pois eu há muito tempo 

gostaria de ter estudado a escrita de sinais, visto que sou intérprete há 26 anos e 

professora de surdos na escola bil íngue há 15 anos e t udo que se refere à língua 

de sinais, me fascina.  Gosto de conhecer principalmente a gramática da LIBRAS, 

estudá-la para aprimorar meu ensino ao aluno surdo e obter dele o real 

aprendizado. Como tive oportunidade de aprender esta escrita através de uma 

professora surda, isto foi mais significativo, pois  ela ensinou com propriedade,  

conhecimento e didática, aquilo que faz parte de sua vivência.  

P8- Muito bom! 

P9- Como já comentei, achei de grande valia. O curso de LIBRAS junto com a 

escrita dos sinais torna os aspectos específicos da LIBRAS mais fáceis de serem 

percebidos, enriquece a aula e destaca toda a gramatica própria da LIBRAS de 

uma forma que atinge o surdo de modo a contribuir para o crescimento dos aluno 

durante as aulas e uma maior participação, fazendo perguntas pertinentes,  

levantando hipóteses, se expondo mais à língua 

P10- O curso foi muito proveitoso, me deu a oportunidade de ampliar meu 

vocabulário (através do Sing Writing) além de entender melhor como funciona a 

gramática da LIBRAS. 

 

 

5.2 O que Pensam os Entrevistados sobre o Ensino da LIBRAS com a Escrita 

de Sinais e Bilinguismo.  

As aulas de LIBRAS, juntamente com a escrita de sinais, ajudou você a 

entender a gramática da LIBRAS? Como? Dê exemplos.   

P1 - Sim, pois ajuda a organizar anotaç ões, bem como ler textos em LIBRAS      

(registrada em escrita de sinais). A língua (LIBRAS) estava expressa por escrito 

(SING WRITING).  

 

 P2- Sim. Ao observar a língua de sinais escrita, me parece mais fácil analisar e 

entender a estrutura gramatical da LIBRAS. 

 



64 
 

P3 - Sim, a escrita de sinais chama a atenção de detalhes da Língua de Sinais  

e sua gramática, também permite um tipo de anotação pessoal somente 

possível com este específico de escrita.  

 

P6- Sim. Desde o início do aprendizado, estamos em contato com situações 

que exploram os parâmetros da LIBRAS de uma forma contextualizada, com 

uma riqueza de exemplos e aplicação no desenrolar do curso.  

 

P7 - Sim, pois a língua de sinais sendo uma língua viso-espacial, tem como 

registro,  a escrita de sinais que também é visual, então ao visualizarmos a 

transcrição dos sinais na escrita, você pode ver os detalhes dos sinais, lê-los   

com mais facilidade (mas é preciso aprender os códigos estabelecidos na 

escrita, como por ex o código que mostra como está a orientação da palma,  

etc). 

  

P8 – Sim. 

 

P10 - Sim, muito. A questão da importância do espaço no uso da LIBRAS.  

 

Durante o curso da LIBRAS, juntamente com a escrita de sinais, ficou claro 

para os participantes da pesquisa que a escrita de Sinais (SignWriting) ajuda a 

entender a gramática da LIBRAS. Segundo Quadros, 2004, bem como todas as 

línguas de sinais no mundo, a Língua de Sinais Brasileira é uma língua visual-

espacial, sendo dotada de um léxico próprio, ou seja, um conjunto de símbolos 

convencionais, e de uma gramática, possui um sistema de regras que rege o uso de 

símbolos e contém os mesmos princípios subjacentes de construção que as línguas 

orais. Stokoe (1960).  

A Língua de Sinais tem um esquema linguístico e uma estrutura própria, ou 

seja, os parâmetros. A escrita de sinais mostra com clareza os parâmetros da 

LIBRAS: Configuração de Mão (CM),  Locação de Mão (L), Movimentos das Mãos 

(M), Orientação da Mão (Or),  Expressões não manuais (ENM), bem como o uso do 

espaço. Quadros (2004)  
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Segundo Barretos (2012) a escrita de sinais:  

Pode ser usada por professores para ensinar a língua 
de sinais e sua gramática para iniciantes e também 
pelos próprios aprendizes de língua de sinais para 
relembrar o que foi estudado em sala de aula com muito 
mais eficácia e praticidade do que os desenhos ou 
anotações em português; 

 

Durante as aulas de aprendizagem da LIBRAS, alunos ouvintes fazem 

anotações descritivas de como são sinalizados/ou executados os sinais, o que leva 

muitas vezes, a uma má compreensão do sinal ao ser lido posteriormente. Tais  

anotações podem se tornar complexas, o que não ocorreria se fossem anotadas 

diretamente em escrita de Sinais, por serem mais simples e visualmente, mais fáceis 

de se ler e compreender. Barreto (2015) nos dá exemplos dessas anotações: 

 

Anotação descritiva  

em português 

Escrita de sinais no 

computador 

Escrita de sinais 

manual 
CASA: duas mãos espalmadas, concêntricas, 
mãos perpendiculares na diagonal tocam na 
ponta dos dedos duas vezes no espaço neutro. 

  
 

TRISTE: mão em "Y/A" com palma para dentro 
toca uma vez no queixo. Expressão facial: 
sobrancelhas arqueadas por baixo fechando no 
centro, boca arqueada para cima simulando 
tristeza. 

 

 
 

AMIGO: mão direita espalmada paralela ao chão, 

palma para cima. Mão toca duas vezes no peito 
ao lado esquerdo. 

 
 

 
 Barreto (2015) 

 

Tais anotações descritivas feitas por estudantes ou professores, aprendendo 

a LIBRAS, mostram-se ineficáveis, pois muitas vezes nem mesmo quem as fez 

consegue interpretar como o sinal foi feito. 

Fato esse que ocorre porque, com a escrita das Línguas Orais não se é 

possível alcançar com precisão as Línguas de Sinais (LS), visto que seus fonemas 
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são visuais e não sonoros. Uma descrição em português de como é feito um sinal, 

não tem muita coerência (sentido) quando lida por um surdo. Mas quando o registro 

é feito na própria Língua de Sinais, nota-se excelência na similaridade da 

reprodução, como pode ser comprovada no exemplo no quadro acima. Barreto 

(2015, p. 40) 

  

2 - Após assistir aula de alunos Surdos aprendendo a escrita de sinais, qual foi a 

sua percepção? Como você acha que eles receberam a escrita da LIBRAS? 

P1- Faz total sentido o uso da escrita de sinais, pois eles estão lendo sua 

língua materna (L1). Os alunos já conhecem LIBRAS e estão lendo em 

escrita de sinais com grande desenvoltura, uma vez que os alunos 

dominaram rapidamente a escrita de sinais.  

 

 P2-Os alunos mostraram receptividade à escrita de sinais e conseguiram se 

apropriar dela de forma muito rápida, inclusive alunos que tinham muita 

dificuldade com o português e com a LIBRAS. A meu ver, isso refuta um dos 

principais argumentos apresentados por aqueles que são contrários à 

utilização da escrita de sinais como método de apoio à aquisição da LIBRAS 

e do português escrito, que dizem que ensinar escrita de sinais seria pouco 

prático, pois os alunos demorariam muito para aprender tal método. Os 

alunos mostraram um progresso muito rápido na escrita de sinais e interesse 

em aprender o português escrito relativo aos materiais que entraram em 

contato em escrita de sinais.  

 

P3- No início notei que os alunos estranharam um pouco a escrita de sinais, 

já que era algo novo para eles, mas foram se acostumando e se interessando 

cada vez mais. Ao longo do percurso notei que muitos deles já realizavam a 

leitura e a resposta de exercícios com desenvoltura e autonomia.  

 

P5- Parece que receberam muito bem a escrita de LIBRAS. Os alunos já 

conhecem LIBRAS e estão lendo em escrita de sinais com facilidade, os  

alunos dominaram rapidamente a escrita de sinais.  

 

P7- Os alunos  tem muita facilidade no que se refere ao visual, até porque 

sua 1ª língua é visual, então ao terem contato com a escrita de sinais, ficaram 
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fascinados ao conseguirem ler  rapidamente e com fácil compreensão, uma 

“escrita desenhada”, totalmente visual, a da sua p rópria língua.  

 

P6- Tive oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem 

da escrita da LIBRAS com diversos alunos Surdos, que apresentavam 

variados níveis de escolaridade. Essa situação me trouxe uma grata 

surpresa, pois as maiorias dos alunos se entusiasmaram com o curso e 

tiveram um excelente desenvolvimento, mas principalmente os surdos que 

não tiveram oportunidades durante a infância e adolescência foram os que 

mais se dedicaram e foram pouco a pouco apresentando melhora na fluência 

da LIBRAS, na comunicação e principalmente, trouxe reflexos na autoestima 

desses alunos. Eles se perceberam como sujeitos das aulas. Isso fez com 

que se esforçassem mais e mais. Alguns se tornaram leitores da escrita da 

LIBRAS extremamente fluentes e orgulhosos de si mesmos.  

Manifestaram o desejo de adquir o livro de escrita da LIBRAS utilizado pela 

professora e continuaram o curso por meio desse livro. Foi muito positivo  

. 

P8– Bem melhor.  

 

P10- Percebi que os alunos aprendem e fazem a leitura da escrita de sinais  

com muita rapidez e facilidade e eles recebem a escrita de sinais com 

empolgação e empenho.  

 

Harrison (2000) afirma que a língua de sinais faz com que a criança surda ao 

ter acesso à aquisição da linguagem, possa ter a chance a novos conhecimentos de 

mundo, novos horizontes e até mesmo, de conhecer melhor a si mesma. Tudo isso 

pelo fato da LIBRAS ser uma língua estruturada e que, por isso, passa a ser um 

instrumento importante à pessoa surda, para que se expresse no seu dia a dia, 

possibilitando seu desenvolvimento pleno e satisfatoriamente. 

Barreto (2012) afirma que a escrita da LIBRAS:  

 

Permite ao surdo expressar se livremente mostrando a 
fluência na língua de sinais ao contrário da escrita da 
língua oral; Aumenta o status social da língua de sinais 
mostrando que o surdo tem uma escrita própria; Ajuda a 
melhorar a comunicação; 
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Contribui com o desenvolvimento cognitivo do surdo 
estimulando sua criatividade organizando seu 
pensamento e facilitando sua aprendizagem. 
 

Tanto o alfabeto fonético para os ouvintes como o alfabeto quirêmico para os 

surdos, compõem o sistema fonológico, internacionalmente falando, pois tais 

anotações apresentam descrições detalhadas, mas específicas dos sinais. Tudo isso 

auxiliaria na constituição da identidade da cultura surda, fazendo com que interajam 

espacial e temporalmete, tanto em seu espaço geográfico como por gerações, 

estabelecendo assim, amplamente sua cultura de forma social.  

Segundo Stumpf (2005, p.220) as trocas simbólicas são componentes 

importantíssimos para o desenvolvimento da representação, pois elas levam as 

pessoas a um envolvimento afetivo ainda maior no meio onde vive. O fato de uma 

criança surda não falar não retarda seu desenvolvimento cognitivo, mas sim, a 

pouca ou nenhuma oportunidade de trocar suas ideias ou pensamentos com o meio 

em que vive, causado pela falta de instrumentos que permitiriam seu 

desenvolvimento em tal situação e também de um ambiente adequado que a 

induziria a exercitar sua capacidade de representar. 

Conforme Piaget (1070), essa conceito defendido não é diferente. Cita a obra 

‘’O Nascimento da Inteligência da Criança’’, cujo contexto comenta que nos diversos 

comportamentos representativos, devido aos elementos comuns entre as crianças, a 

função semiótica é basicamente abrangida por todas elas num comportamento em 

comum. O que se deseja provar é que não importa qual a conduta representativa 

que está sendo usada, seja ela pelo desenhar, pelo escrever ou pelo falar, as 

evidências nas mudanças que ocorrem são todas ao mesmo tempo, demonstradas 

nas reproduções iguais a todas pelo fato de serem expostas pela mesma pessoa.      

Essa pessoa, segundo Piaget elabora seu conhecimento conforme suas interações 
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com o objeto, bem como pode ser capaz de tornar-se um indivíduo praticamente 

independente no desenrolar de suas atividades práticas e de seus pensamentos. 

Sendo assim, torna-se possível um contato mais ‘’íntimo’’ entre os processos da 

Escrita da Língua de Sinais com o processo de aprendizagem da Escrita da Língua 

Oral das crianças surdas. 

        Conforme os processos desenvolvidos com o método SignWriting, Stumpf 

(2005), observou a retenção com relação as grandes etapas da alfabetização em 

língua oral das crianças ouvintes, sugerida por Ferreira, fundamentada na teoria de 

Piaget. Dois fatores são bases ao processo de alfabetização que normalmente não 

se comprovam, segundo afirma Stumpf: a alfabetização em língua oral desenvolvida 

com crianças surdas.  Stumpf destaca dois aspectos importantes na aprendizagem 

da escrita de sinais: 

1- O aspecto afetivo – A criança surda quando se depara com a aprendizagem do 

SignWriting  sente-se gratificada, sente-se feliz. O reconhecimento de que sua 

língua de sinais também é importante, também pode ser escrita, a relação que se 

establece entre os colegas para cooperar e trocar conhecimentos, as produções 

animadas, o poder contar em casa que são possuidores de um conhecimento 

reconhecido pela escola, são fatores entre outros, de que apropriação de um 

sentimento de auto- estima, do qual elas muitas vezes carecem e de empenho  

em aprender. 

2- O aspecto de evolução na aprendizagem – A rapidez com que elas conseguem 

adquirir o sistema, começas a amplicar seu sinalário e a construir mensagens faz  

com que se sintam estimuladas a avançar. As dificuldades que encontram são 

dificuldades possíveis de seres superadas, ao contrario das encontradas na 

escrita da língua oral, que ensinada aos surdos, com os mesmos métodos que 

aos ouvintes, não respeita o raciocinio nem a lógica da crianças surdas.  
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3 Você viu algum comentário por parte dos alunos Surdos que estudam na EMEBS 

“Helen Keller” sobre a escrita de sinais? 

P1  -  Os alunos gostaram muito, se mostraram disponíveis e com vontade de 

participar da aula, fazendo comentários positivos. 

P2  - Sim, os alunos comentavam que se interessavam muit o pela escrita de 

sinais. 

P3 - Alguns alunos se posicionavam contra, a estranheza de algo novo, mas 

muitos me diziam que era opinião de um pequeno grupo e que a maioria 

aceitava bem a escrita de sinais. Aqueles que conseguiram ter maior contato 

com a escrita de sinais aceitaram melhor.  

P5 - Sim, parece que gostaram muito da escrita de sinais.   

 P7- Sim, a grande maioria, ficou muito entusiasmada, querendo conhecer 

mais sobre a escrita, e com o conteúdo que tiveram, (ainda não completado) 

rapidamente começaram a ler textos oferecidos pela professora ou a própria 

literatura surda sem dificuldade, tendo a compreensão do que lia.  

P6- Vi vários comentários. Como já relatei,  a maioria foi de entusiasmo e 

alegria. Mas percebi alguns Surdosque já apresentavam uma ideia negativa, 

antes mesmo do início do curso. Percebi que muitos mudaram essa 

impressão após conhecerem o curso, porém alguns poucos permaneceram 

com a impressão inicial. 

P10 - Nunca ví comentários, mas sempre via eles fazendo atividades na 

apostila.  

 

No portal do MEC há uma publicação intitulada “Ideias para ensinar português 

para alunos Surdos / Ronice Muller Quadros, Magali L.P. Schmiedt. – Brasília: MEC, 

SEESP, 2006.” 120 p. onde as autoras falam da importância da escrita na 

alfabetização de Surdos. Afirmam que: 

 



71 
 

 “O sistema escrito de sinais é uma porta que se abre no processo de 

alfabetização de crianças surdas que dominam a língua de sinais utilizada no 

país. Este sistema envolve a composição das unidades mínimas de 

significado da língua  compondo estruturas em forma de texto. A criança 

surda que está passando por um processo de alfabetização imersa nas 

relações cognitivas estabelecidas por meio da língua de sinais para 

organização do pensamento, terá mais elementos para passar a registrar as 

relações de significação que estabelece com o mundo. Diante da experiência 

com o sistema de escrita que se relaciona com a língua em uso, a criança 

passa a criar hipóteses e a se alfabetizar. Experiência com o sistema de 

escrita significa ler esta escrita. Leitura é uma das chaves do processo de 

alfabetização. Ler sinais é fundamental para que o processo se constitua. 

Obviamente que este processo de leitura deve estar imerso em objetivos 

pedagógicos claros no desenvolvimento das atividades. Estes são alguns dos 

objetivos a serem trabalhados pelo professor. (em sinais).”  

 
 

Capovilla (2001) afirma: 

 

A importância crucial da escrita: A história nasce com a escrita. Ao fornecer 

um registro secundário e perene do ato lingüístico primário e t ransitório, a 

escrita permite a reflexão sobre o conteúdo da comunicação, sobre as coisas 

do mundo e o que delas sabemos. Enquanto registro perene, promove 

também a segurança e consolida o contrato social. Na história do 

conhecimento, é a escrita que dá luz e á Filosofia e á Epistemologia 

permitindo superar ortodoxias. A escrita permita a reflexão sobre o próprio ato 

lingüístico, o avanço e o aprimoramento constantes da linguagem como 

veículo do pensamento para o pleno desenvolvimento social e cognitivo.  

 

Conforme Stumpf 2005, afirma que se faz necessário que as pessoas surdas 

escrevam na língua de sinais. Expressar-se, trocar ideias ou pensamentos, suas 

opiniões, é muito importante para a troca de expressões lingüísticas, tanto quanto as 

pessoas ouvintes desenvolvem, fazendo uso dos diversos alfabetos nas diversas 

línguas orais. Quem pode discordar da imensa relevância que foi a invenção da 

escrita para a evolução de todos os povos e/ou, da humanidade. Tanto quanto toda 
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e qualquer pessoa têm o direito de se expressar com a escrita, toda a comunidade 

surda também pode e deve dar esse avanço. 

Barreto (2012, p.49) afirma que: 

 

 “A escrita da LIBRAS: Permite também que o aluno surdo faça anotações 

enquanto assiste a uma aula, palestras, etc e não fique apenas como 

espectador”;  

 

4 Como a língua de sinais é uma língua viso-espacial, você acha que a escrita de 

sinais ajuda ou dificulta o ensino bilíngue dos Surdos? Por quê?  

P1 - Ajuda muito por ter as mesmas características (ser uma língua viso-

espacial), desde que seja na disposição da escrita na vertical , tornando 

possível ser apresentados: incorporação de personagens, direção da mão ou 

olhar. 

P2- Ajuda. Acredito que o aprendizado da modalidade escrita de sua própria 

língua facilita muito, para os surdos, compreender a modalidade escrita de 

outra língua, no caso o português. Isso se compara à forma como 

aprendemos uma língua estrangeira. No início do aprendizado, comparamos 

a língua estrangeira com a estrutura de nossa própria língua, tanto em suas 

modalidades escritas como orais. A falta de uma dessas modalidades 

dificultaria o aprendizado.  

P3- Como a escrita de sinais tem as mesmas características da língua de 

sinais, após terem aprendido o básico não há como dificultar, pois se 

apresenta como uma ferramenta a mais para o ensino dos surdos.  

 P5- Acredito que a escrita de sinais sem dúvida alguma, contribui muito para 

o ensino bilíngue dos surdos porque é a escrita da sua própria língua, além 

de ser uma ajuda também na escrita do português, que é a sua 2ª l íngua.  

P8– Ajuda muito 

P6 - Eu não conhecia a escrita dos sinais, mas após fazer o curso e 

acompanhar os Surdos durante essa experiência, vejo que essa idéia não 

procede. O aprendizado da escrita dos sinais, ajudam muito o ensino bilíngue 

dos surdos, pois durante o curso, sempre foi associado ao vocabulário em 

português, dessa forma, pode-se dizer que foi uma ferramenta que auxiliou a 

aquisição do português na modalidade escrita, funcionando como um recurso 
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a ser utilizado para consulta quanto à escrita e memorização de um 

determinado vocábulo.  

 

P10 - A escrita de sinais ajuda no ensino bilíngue porque ao ler os sinais o 

aluno logo se interessa para saber a palavra correspondente em português.  

Barreto (2015) afirma que escrever diretamente em LIBRAS através do 

sistema SingWriting permite a associação rápida e direta entre o sinal escrito e o 

sinal expresso, consequentemente um aprendizado mais rápido. As língua de sinais 

são visoespaciais  e não seguem linearidade das Línguas Orais mas são línguas 

multidimensionais  e seus fonemas são articulados simultaneamente. (Quadros e 

Karnopp, 2004)  

               Segundo as conclusões de Stumpf 2005 que a escrita de sinais 

incorporadas na educação dos surdos pode significar um avanço de uma educação 

realmente bilíngue, na evolução das línguas de sinais e aponta na possibilidade de 

novas abordagens no ensino da língua oral (português escrito) como segunda 

língua. 

            Podemos falar da existência da possibilidade se fossem trabalhados os 

meios adequados para que a criança surda tivesse seu dispositivo de aquisição da 

linguagem ativado, voltado para a forma pela qual se comunica, que no caso seria a 

língua de sinais. E isso não se daria apenas na comunicação sinalizada, mas 

também na forma escrita. Provavelmente, com esse estímulo natural, da criança 

surda sendo trabalhado de forma adequada a sua realidade, notar-se-ia um 

crescimento intelectual significativo em seu aprendizado. 

            Faz-se necessário que a criança surda se desenvolva intelectualmente com 

as mesmas oportunidades e proporções que a uma criança ouvinte. Que a ela seja 

oferecido o mesmo nível de ensino que para uma ouvinte, porém, respeitando -se a 
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forma como que cada uma se comunica, que no caso da criança surda, seria com a 

língua de sinais e por que não outros meios desde que sejam competente o bastante 

para seu desenvolvimento. Perlin & Stumpf (2012) 

O processo de leitura dos surdos ainda não é esclarecido, mesmo com os 

inúmeros esforços de estudiosos linguístas analisando-o. Como a escrita de sinais 

não é reconhecida como uma escrita oficial das línguas de sinais, deixa uma imensa 

lacuna quanto ao surdo poder registrar seu pensamento visoespacial. A forma é 

totalmente inadequada quando as pessoas surdas fazem suas leituras usando a 

língua portuguesa, pois para elas entende-se como uma segunda língua. Sua forma 

de se expressar totalmente diferente do foco de sua percepção, a visual, gera 

conflitos de pensamentos, de compreensão do meio, da maneira de se expressar e 

produzir, até mesmo porquê trata-se de um modo de expressão distinta. 

Acredita-se que para os surdos se tornarem leitores em potencial, que 

possam se desenvolver como verdadeiros críticos e argumentadores no idioma de 

seu país, a melhor estratégia seria que fizessem uso de sua própria forma de 

expressar-se, ou seja, pelos sinais sendo escritos tal como eles são executados. 

Isso geraria uma capacitação cognitiva e com resultados muito mais expressivos e 

com mais relevância. 

Pelo fato da comunicação das pessoas surdas ser visoespacial, muitos 

educadores fazem uso de recursos visuais para alfabetizar uma criança surda, 

acreditando que esse contato refere-se à imagens. Uma comunicação feita de forma 

visual e imagens (conteúdos impressos ou reproduções de vídeo), têm muita 

proximidade, porém na educação de surdos não estamos nos referindo a essa forma 

de transmissão de conteúdo, mas sim ao fato de que a pessoa surda faz uso de 
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seus olhos, precisando visualizar a outra pessoa também reproduzindo os sinais, 

processar assim, os movimentos para que possa se comunicar. 

No Brasil, quando as crianças surdas entram no processo de serem 

alfabetizadas, seja na escola ou até mesmo em seus lares, são ensinadas pela 

língua portuguesa (língual oral/auditiva), o que para elas é totalmente sem sentido, 

pois a criança não processo a relação entre o que se escreve com o que não se 

ouve. Pelo fato de não ter sido ainda desenvolvido um programa de alfabetização 

em língua de sinais no processo pedagógico de leitura e escrita em LIBRAS, pode-

se afirmar que a condição das escolas para surdos existentes no Brasil, ainda estão 

praticamente sem estrutura e desqualificadas para alfabetizar surdos de modo 

bilíngüe. 

As crianças em nosso país, até o momento, passam por um processo de 

alfabetização penoso e prolongado, praticamente sem resultado intelectual 

satisfatório, quando é utilizada a língua portuguesa para que aprendam a ler ou a 

escrever, se comparamos com o processo de alfabetização de crianças ouvintes.  

Infelizmente, esse desafio, leva a resultados para um imenso número dessas 

crianças surdas, à desistência e ao analfabetismo. 

Segundo a UNESCO, em 1978, conceitua o analfabetismo funcional se 

referindo a aquelas pessoas cujos conhecimentos não lhes permitem uma atuação 

eficaz em sua comunidade, ficando limitados a se expressarem claramente e de 

forma contextual correta. Se concordamos que ler e escrever são dois processos 

totalmente interligados e seqüenciais, nenhum deles podem ser desenvolvidos 

separadamente. Para um bom desempenho na escrita é necessária a leitura, juntas 

fazem com que o indivíduo desenvolva sua capacidade de expressar seus 
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pensamentos, produzir conteúdos por escrito, bem como amplia sua compreensão e 

interpretação da leitura. 

A maioria dos estudos conclui que a leitura e a escrita estão mutuamente ligadas,  

mutuamente apoiadas e fundamentalmente envolvidas com o pensamento (....) Os 

estudantes, quando participam de uma variedade de experiências combinadas de 

leitura e escrita, desenvolvem níveis de pensamentos mais altos do que quando cada 

processo é praticado de forma isolada. (ALLIENDE & CONB DEMARÍN, 2005:16).  

Para que o avanço intelectual do estudante surdo se torne algo concreto e ele possa 

se desenvolver nos mesmos patamares de um estudante ouvinte, o processo de 

leitura e escrita precisa ser oferecido, adaptado e acessível a comunidade surda, 

ajustando o código lingüístico natural utilizado, que no caso são os padrões 

visoespacial. 

Uma solução que está sendo apresentada para o desenvolvimento deste 

processo é de que a língua de sinais juntamente com o sistema de escrita 

SignWriting  possa contribuir com todo esse trabalho do pensamento. 

Todas as informações que aprendemos ficam retidas em nossa mente. Essas 

informações são processadas e muitas delas precisam ser registradas com o 

objetivo de serem transmitidas ou comunicadas. É nesse papel que entra a escrita 

dos sinais pelo método Signwritting, facilitando a elaboração e construção dos 

significados na ‘’fala’’ dos Surdos. Pelo fato dos conteúdos escolares serem 

transmitidos aos alunos surdos com o auxílio de um tradutor e intérprete de LIBRAS, 

e o conteúdo escrito ser passado em Língua Portuguesa, isso causa uma barreira na 

memorização, interpretação e conexão da forma de pensamento de uma criança 

surda, em seu dia a dia, prejudicando o desenvolvimento na formulação de suas 

ideias. Até então, não foi desenvolvido no Brasil um método adequado, prático e de 

fácil acesso para o processo da escrita de uma criança surda na mesma linha de 

aprendizagem como o de uma criança ouvinte. Podemos enfatizar as palavras de 
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Alliende e Cordermarin (2005:16) que esclarece que o ato de estudar com apoio de 

resumos, esquemas, apontamentos, notas, gráficos etc., permite que os conteúdos 

das disciplinas, por serem estruturados, sejam compreendidos e memorizados de 

forma mais duradoura. Lembrando também, que o processo da escrita permite o 

registro da criatividade para que não seja perdida, e assim possa ser transmitida a 

outros, estimulando a expressividade, sentimentos, todo um nascimento de criação 

de poemas, prosas, peças teatrais como romances, dramas, comédias, pois tanto 

pessoa ouvinte como surda possuem o dom da imaginação dentro de si. Não se 

pode ficar à margem e não acreditar que grandes invenções também possam ser 

elaboradas pela comunidade surda assim como que por qualquer outro. A 

comunidade surda não é um grupo de pessoas que necessite de acertos para 

desenvolver sua percepção mas sim, que se dêem valor a sua forma de expressar-

se em sua própria língua. 

Observando a evolução da liberdade de expressão, tanto sinalizada como 

escrita, nos outros países, torna-se primordial que no Brasil isso comece a ser 

abordado com grande consideração, a fim de que o desenvolvimento da criança 

surda tenha plena liberdade de expressão, para que todo dom que existe em cada 

uma seja expressado e legítimo. 

E essa importância foi observada durante o processo de pesquisa que os 

alunos foram submetidos com o contato com a escrita objetiva que é o Signwriting. É 

um método que desenvolve o processo de reflexão a uma diversidade de assuntos, 

a manifestação do pensamento que ainda estava hibernado, fazendo com que 

despertem para uma outra dimensão e não apenas fiquem no ‘’espaço’’. 

Exercitar em língua de sinais é fundamental para o desenvolvimento 

intelectual e cognitivo dos surdos. Durante as aulas, essa escrita faz toda uma 
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diferença, principalmente na ministração de LIBRAS para que o processo de 

memorização, compreensão, assimilação, apreensão seja alcançado em nível 

satisfatório, ao ponto de a criança obter sucesso para expressar-se em qualquer 

ambiente que estiver. 

O nosso sistema educacional tem indicado o uso da LIBRAS não só pelos 

professores bilíngues, intérpretes em sala de aula, os quais são elementos 

importantíssimos mas em vários pontos da sociedade. No entanto, o que mais nota-

se em sala são os alunos surdos em suas carteiras, sem um meio acessível de 

registrar o que está assimilando, e sim apenas olhando para o intérprete ou para o 

professor. Muitas vezes pelo uso da Língua Portuguesa, a assimilação é lenta, 

retardando o aprendizado das habilidades cognitivas do aluno surdo.  

Portanto, para termos uma significativa evolução intelectual, no processo de 

alfabetização, iniciando já na fase escolar das crianças surdas no mesmo nível de 

igualdade das crianças ouvintes, é de suma relevância a implantação do ensino de 

escrita adequado como é o caso da metodologia Signwriting em nosso país. 

Alcançar o propósito da consumação da LIBRAS como uma das Línguas brasileiras 

oficiais trará um destacável status a nossa realidade brasileira, nos equiparando a 

outros países que já se destacam com essa iniciativa. 

 

5. Acha que a escrita de sinais deveria ser ensinada em todas as escolas bilingues 

para Surdos? Por quê?  

P1 - Sim, pois se trata de um grande apoio para estudo de língua (L1) como 

todo estudo de qualquer língua. É de grande apoio o suporte escrito para o 

estudo de qualquer língua.  

P2- Com certeza. Pois acredito que facilitaria muito a aquisição da própria 

LIBRAS e do português em sua modalidade escrita.  
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P3 - Acredito que a escrita de sinais poderia sim ser mais uma ferramenta no 

ensino bilíngue, porém, se faz necessário maior estudo e fortalecimento 

dessa modalidade para que possa ser aceita mais “naturalmente” até mesmo 

entre a própria Comunidade Surda. A falta de estudos teóricos e materiais 

impressos faz com que a escrita de sinais ainda seja algo de dif ícil acesso e 

ensino. O incentivo para que essa pesquisa, e outras mais, se faz 

imprescindível.  

P5 - Sim, pois acredito que facilitaria muito a aquisição da própria LIBRAS e 

do português em sua modalidade escrita.  

P7- Eu acredito que sim, porque eu acho que os surdos devem conhecer e ter 

acesso a esta escrita, visto que esta forma de registro se encontra no 

dicionário trilíngüe de LIBRAS, como em algumas literaturas surdas, etc e 

pode contribuir na educação dos surdos, bem como servir de apoio para o 

estudo de sua língua.  

 P8 – Sim, é importante.  

P6- Eu acredito que sim. Não sei de que forma, no que se refere á carga 

horária, tempo dedicado a esse aprendizado, mas acho muito importante para 

o surdo, saber que existe essa forma de registro dos sinais  e como pode ser 

utilizada na sua educação.  

P10 - Sim, pois esta seria uma forma de registrar a língua; Ajudaria também 

no sentido de escreverem livros  de diferentes áreas assim os surdos 

poderiam ter acesso a diferentes literaturas. 

 

Segundo Barreto (2012);  A escrita de sinais: 

Contribui com o desenvolvimento cognitivo do surdo estimulando sua 

criatividade organizando seu pensamento e facilitando sua 

aprendizagem; Permite aprender outras línguas de sinais; Auxilia a 

pesquisa das línguas de Sinais; Pode ser usada na construção de 

dicionários e glossário diretamente em língua de sinais; É mais 

prático do que a gravação de uma sinalização em vídeo, pois permite 

escrever e ler textos em língua de sinais em qualquer lugar basta 

papel e lápis; Pode ser usada em qualquer disciplina escolar ou 

universitária: Geografia, matemática, ciências, etc; 
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Em 2005, Stumpf chegou a conclusão que poderá haver um significativo 

progresso de uma educação verdadeiramente bilíngue da comunidade surda, se a 

escrita de sinais fosse ensinada paralelamente na educação das crianças surdas, 

expandindo assim, caminhos e métodos para novas técnicas no ensino da língua 

oral (português escrito) como segunda língua.  

O autor também acredita que seria muito mais fácil para a criança surda que 

apresenta dificuldades na aprendizagem da Língua Portuguesa, se aprendesse a 

escrita de sinais. Partindo do ponto de vista que o ensino de LIBRAS também é 

formado pelas partes linguística, socioculturais e históricas, o propósito a ser 

alcançado é que a criança surda desenvolva suas habilidades de compreensão e 

produção de textos em LIBRAS. Alcançando também, a  capacidade de desenvolver 

reflexões e aprender a estrutura e usos gramaticais, registrando sua própria 

literatura, cooperando com a criação dos sinalários (glossários) e pesquisas dos 

novos surgimentos de sinais e seus aspectos distintos conforme a região geográfica, 

o qual já está em ritmo avançado por vários pesquisadores brasileiros, como 

também fazer parte dos registros da origem e evolução da Língua de sinais. 

A alfabetização da criança surda deve começar já na fase educacional infantil, 

percorrendo cada etapa e modalidades do ensino. Faz parte do ensino em escrita de 

sinais, a leitura e produção de textos em LIBRAS sinalizados e escritos, utilizando os 

grafemas (visemas) que compõem a própria língua com a qual é registrada.  

Isso poderá incentivar a comunidade surda, em fase estudantil, a se interessar e se 

envolver mais com o aprendizado da Língua Portuguesa, seja na leitura ou escrita, 

como uma forma de troca e ampliação de conhecimentos. 

O “Relatório do Grupo de Trabalho, designado pelas Portarias nº1.060/2013 e 

nº91/2013, contendo subsídios para a Política Linguística de Educação Bilíngue – 
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Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa” Contribui para o uso da escrita de 

sinais por sujeitos Surdos os quais afirmam que: 

 

  
3.1.2 Ensino da LIBRAS como primeira língua 

O ensino de LIBRAS envolve três diferentes aspectos: linguísticos, 

socioculturais e históricos.  

Com base nessa premissa, objetiva desenvolver habilidades de compreensão 

e produção em LIBRAS, leitura e escrita em LIBRAS, reflexão sobre como a 

língua de sinais funciona e seus usos, gramática, estudo da literatura 

produzida pelos Surdos, desenvolvimento dos sinalários (glossários), a 

origem da língua de sinais e sua evolução.  

O ensino da LIBRAS precisa iniciar na Educação Infantil e se estender por 

todas etapas e modalidades de educação.  

O letramento visual das crianças surdas em escri ta da língua de sinais 

envolve leitura de textos em LIBRAS, sinalizados e escritos. A escrita da 

LIBRAS é uma forma de registro que utiliza grafemas (visemas) que 

representam constituintes da própria língua. A leitura e escri ta da língua de 

sinais podem motivar os estudantes Surdosa lerem e escreverem 

também na Língua Portuguesa. A leitura e escrita em LIBRAS deve estar 

inserida no currículo escolar, considerando a importância da escrita para o 

desenvolvimento da cultura da humanidade.  

 

 

 

E Metas referentes às línguas na educação bilíngue:  

;......... 7) Propiciar às crianças surdas no período da educação infantil 

interações na LIBRAS econtato com a escrita da LIBRAS e da Língua 

Portuguesa de forma lúdica e criativa, prioritariamente com professores 

Surdos surdos;  

8) Garantir que a criança surda aprenda a ler e escrever na LIBRAS, como 

forma de consolidar a relação com a escrita. 

 

14) Garantir que as avaliações sejam realizadas em LIBRAS (modalidade em 

sinais e/ou escrita).  
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6. Em qual escrita o surdo se identifica mais, escrita de Sinais ou escrita do 

português? 

P1 - O surdo se identifica mais com escrita de sinais, pois é a escrita da sua 

própria língua (L1), mas há a necessidade de escrever português, pois é a 

outra língua oficial do país em que o surdo brasileiro mora, sua L2.  

P2 - Escrita de sinais, certamente.  

P3 - Não sei responder sobre uma “identificação”. Assim como o português 

escrito é importante para sua vida na sociedade, talvez a escrita de sinais 

poderia auxiliá-lo, tanto na sua vida acadêmica quanto na sua vida pessoal. É 

importante lembrar que diferentes autores, como Vygotsky, defendem que só 

há construção do pensamento com o desenvolvimento da linguagem e a 

interação no seu meio sociocultural, dessa maneira acredito que se existisse 

sistematicamente o desenvolvimento da LIBRAS com apoio da escrita de 

sinais essa formação do pensamento talvez existisse de maneira mais 

sistemática também.  

P5  - Parece que o surdo se identifica mais com escrita de Sinais.  

P7- Eu acredito que a identificação ocorre na escrita de sinais, pois é a escrita 

de sua própria língua, mas ele precisa aprender principalmente, a escrita do 

português, pois sendo a sua L2 e língua oficial do país onde mora, para viver 

em sociedade, ele precisa desta escrita.  

P8- Sinais  

P6 - Eu penso que as duas formas são importantes para o surdo. O 

português escrito é essencial na educação formal e na vida do surdo de um 

modo geral. O registro dos sinais pode auxiliá-lo nesse sentido.  

P10 -  Pela experiência vivida na escola foi possível perceber o quanto o 

aluno surdo se identifica e tem facilidade em aprender a escrita de sinais e o 

quanto ele tem dificuldades para aprender o português.  

Normalmente, a comunidade surda tende a fazer mais uso da língua 

predominante do seu país, provavelmente para uma melhor comunicação na 

sociedade. Porém, isso não quer dizer que se adapte com mais facilidade, pois por 

se tratar de uma questão de interação com o meio em que vive, essa decisão 

comportamental envolve questões linguísticas, sociais e educacionais. Como a 
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comunidade surda precisa engajar-se nesse padrão linguístico, sua comunicação se 

torna, na maior parte das vezes, restrita. Barreto (2015, pág. 54) apud Capovilla 

(2006). 

Capovilla (2006) afirma que a escrita é um recurso fundamental que embasa 

todo um processo intelectual necessário para que o ser humano consiga recursos 

que o auxilie em sua leitura. Com a criança surda, isso não ocorre diferente, pois ela 

se apóia para ampliar sua aprendizagem tanto na sinalização como na escrita. 

Quadros (2000) também afirma que pelo fato de não haver total interpretação de 

todos os significados das Línguas de sinais nas Línguas orais, faz com que a criança 

surda não possa se desenvolver satisfatoriamente através da sinalização. Esse fato 

demonstra que entre as Línguas orais e as Línguas de sinais existe um espaço a ser 

trabalhado para que a criança surda possa ter seus conhecimentos intelectuais 

ampliados. (BARRETO, 2015, p. 61). 

 Stumpf (2002); afirma que: 

 

A escrita de sinais é muito importante para nós, porque é a forma própria de 

escrever a língua de sinais. A comunidade surda que utiliza a língua de sinais 

merece ter também a sua escrita. Da mesma forma, as crianças devem 

escrever os sinais uma vez que usam a língua de sinais.  

A escrita de sinais apresenta todas as possibilidades de registro de qualqu er 

outra forma escrita. Nós podemos escrever em sinais produções literárias, 

dramatizações, histórias infantis, poesias, piadas e também registrar nossa 

própria história. Além de tudo isso, a escrita de sinais é fundamental para 

entendermos melhor a gramática da LIBRAS e, inclusive, as gramáticas de 

outras línguas como a do português, por exemplo. 

Neste momento nós precisamos escrever e ler com a escrita de sinais, pois 

nossa comunidade já atingiu essa maturidade.  

 

 
Capovilla (2006) afirma que a comunidade surda necessita de um processo 

de continuidade entre sua forma de se comunicar, a LIBRAS, e a forma de registrar 
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os sinais. Pois a descontinuidade entre a Língua de sinais (um sistema visual-

espacial) e a escrita em Língua Portuguesa (um sistema oral-auditivo), não é 

adequado. Assim como uma criança mapeia as propriedades fonéticas da língua a 

qual ela se comunica, a criança surda também precisa de um sistema apropriado, no 

caso a escrita visual que reproduza os quiremas da Língua de sinais.  

Barreto (2015) alega que essa adequação faria com que ocorresse um 

avanço linguístico e cognitivo, impulsionando e garantindo à criança surda, sua 

identidade, além de inúmeros outros fatores necessários apontado por ele.  

 

7- Descreva o que achou do curso de LIBRAS junto com a escrita de sinais (SING 

WRITING). 

P1 - O curso de LIBRAS com escrita de sinais foi muito funcional, pois auxilia 

nas minhas anotações. Antes de conhecer a escrita de sinais, minhas 

anotações eram muito complicadas de fazer e acabava perdendo detalhes 

importantes. A escrita já é o próprio sinal, minhas anotações eram muito 

descritivas e acabava ficando complicado entender o sinal.  Um outro ponto 

importante é a existência da literatura em LIBRAS, própria para o surdo.  

P2 - Gostei muito, principalmente porque acredito que é uma modalidade da 

LIBRAS muito importante para auxiliar na legitimação da LIBRAS no universo 

linguístico. 

 P3 - ... acredito que a visualização da escrita de sinais ajuda a memorizar e 

compreender mais facilmente a LIBRAS 

P5 -  Gostei muito, principalmente porque acredito que é uma modalidade da 

LIBRAS muito importante para auxiliar na legitimação da LIBRAS no universo 

linguístico. 

MD – Foi de grande importância para o meu aprendizado, pois eu há muito 

tempo gostaria de ter estudado a escrita de sinais, visto que sou intérprete há 

26 anos e professora de surdos na escola bilíngue há 15 anos e tudo que se 

refere à língua de sinais, me fascina.  Gosto de conhecer principalmente a 

gramática da LIBRAS estudá-la para aprimorar meu ensino ao aluno surdo e 

obter dele o real aprendizado. Como tive oportunidade de aprender esta 
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escrita através de uma professora surda, isto foi mais significativo, pois  ela 

ensinou com propriedade, conhecimento e didática, aquilo que faz parte de 

sua vivência.  

P8  - Muito bom!  

P6 - Como já comentei, achei de grande valia. O curso de LIBRAS junto com 

a escrita dos sinais torna os aspectos específicos da LIBRAS mais fáceis de 

serem percebidos, enriquece a aula e destaca toda a gramatica própria da 

LIBRAS de uma forma que atinge o surdo de modo a contribuir para o 

crescimento dos aluno durante as aulas e uma maior participação, fazendo 

perguntas pertinentes, levantando hipóteses, se expondo mais à língua  

P10 - O curso foi muito proveitoso, me deu a oportunidade de ampliar meu 

vocabulário (através do Sing Writing) além de entender melhor como funciona 

a gramática da LIBRAS. 

 

Sem um recurso de anotação própria e adequada para um curso visual-

espacial como a LIBRAS, os alunos procuram diversas maneiras para se registrar o  

que está sendo ministrado nas aulas. Fazem uso tanto de descrições em português 

como “desenhadas”, dificultando, posteriormente sua compreensão. Partindo dessa 

situação, enfatiza-se a necessidade de um método adequado e compatível para 

registrar o conteúdo ministrado, entrando assim, em cena, a escrita de sinais, 

SignWriting. 

Sua metodologia simplificada e gráfica, a partir de um ensino didático 

adequado, faz com que o conteúdo transmitido se torne de fácil reprodução e 

compreensão em qualquer momento (Stumpf, 2002). 

De acordo com Stumpf, os símbolos do alfabeto da escrita da 

língua de sinais podem ser usados para escrever diferentes 

línguas de sinais: americana, brasileira, francesa etc; 

tornando possíveis publicações na língua de sinais: livros, 

revistas, dicionários e literatura e também para ensinar a 

LIBRAS para ouvinte ou para ser aplicada ao ensino de um 

modo geral. 
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É possível entender e estudar por meio da escrita de sinais e 

compreender como funcionam os parâmetros: configuração 

de mãos, ponto de articulação, movimentos, orientação da 

palma, expressão facial (direção do olhar, movimento da 

cabeça e sobrancelha), expressão corporal; uso do espaço,  

referentes; locação; incorporação dos personagens. A 

fonética, fonologia, morfologia e sintaxe da LIBRAS também 

pode ser pesquisada. É uma importante ferramenta que 

possibilita a comunicação rápida e inequívoca em Língua de 

Sinais, SignWriting; Capovilla (2001).  

 

Não se pode mensurar qual é a relevância de todo registro escrito de uma 

sociedade, por isso independentemente da forma que esse registro é feito, ele deve 

ser transcrito na mesma diretriz em que foi pronunciado. Esse mesmo ponto de vista 

deve ser levado em consideração para com as Línguas de sinais, devendo, portanto, 

ser documentada na mesma linha de expressão, ou seja, visual. 

Barreto (2015) afirma que o método da escrita de sinais leva o aprendiz, a 

conhecer os níveis lingüísticos de aprendizagem e memorização se for utilizado um 

processo bem e na sua forma original, que no caso seria visualmente. A extensão do 

alcance desse método lingüístico só será percebido com um maior envolvimento no 

processo de todas as fases. 

Ao entendermos melhor a composição dos sinais escritos veremos que são 

compostos por fases estruturais internas bem como detalhes simples da sinalização, 

por menor que seja. Na sua estrutura, compreende, por exemplo, a configuração de 

mão, sua locação correta, seus movimentos ou direcionamento dentre outros. Após 

ser sinalizado e analisado, o sinal é todo recomposto de forma a captar todos os 

movimentos necessários, de uma maneira simples, facilitando a organização da 

LIBRAS. Compreendendo bem sua sintaxe, semântica e a pragmática, observa-se é 

possível aprender todo o vocabulário mais rápido e facilmente.  
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O objetivo é que cada aprendiz da Escrita de Sinais, consiga ler, interpretar e 

reproduzir os sinais, associando as regras que serão ensinadas com todo o seu 

contexto, facilitando a reprodução de todo e qualquer sinal.  

Muitos conhecem o sistema de escrita SignWritting como sendo de origem 

dos Estados Unidos por Valerie Sutton, mas Sutton afirma que é de natureza 

internacional. Que igualmente como as demais Línguas escritas de sinais dos outros 

países, seu desenvolvimento e sua criação foram destinadas a contribuir junto às 

comunidades surdas pelos continentes. Valerie Sutton também explica que apenas 

inventou o SignWritting como uma adaptação inspirada ao trabalho de coreografia 

que desenvolvia.O sistema SignWritting de escrita das Línguas de sinais é o mais 

usado em nosso país e em muitos outros países, aproximadamente 40 paises, por 

apresentar as estruturas necessárias para se escrever as Línguas Sinalizadas. 

Propriamente dito. 

Portanto, podemos afirmar que o SignWriting tem sua escrita estruturada de 

uma forma lógica, não sendo traços arbritários. Capovilla (2012).  

Já, muitos outros sistemas de escritas são arbitrário, isto é, são acordados 

socialmente. Por exemplo, o grafema <a> não nos faz lembrar os movimentos da 

boca, da língua, das pregas vocais, etc., na produção do fonema represe ntado por 

ele. Mas, foi convencionado para representar o fonema /a/ do português.  

Barreto (2015) também afirma que mesmo não havendo arbitrariedade e 

visualmente icônicas na sua forma de sinalizar, entre os grafemas do SignWritting e 

os órgãos emissores das Línguas de Sinais, esta escrita não é ideográfica, pois não 

representa semantemas, isto é, unidades de seus fonemas 

Cada unidade da estrutura da Escrita de Sinais registra cada uma das partes 

do sinal que a compõem e que são importantes linguisticamente. Nenhum sinal 
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escrito é estático. Novos sinais podem ser escritos a todo instante (Capovilla 2006; 

Silva 2009). 

Sendo a LIBRAS e as outras Línguas de Sinais visoespaciais, é lógico dizer que seu 

registro pela escrita seja composto por uma estrutura que condiga da mesma forma 

que é sinalizada. Fixando-se assim para uma construção continuidade na forma de 

pensar, falar e escrever, como afirma Capovilla (2006). 

Não se pode, porém, deixar de lado o conhecimento e aprendizado da língua, 

sua estrutura lingüística e as regras ortográficas que compõem a comunidade 

lingüística. Dessa forma, haverá uma escrita natural, confirmando que foi absorvida 

e compreendida linguisticamente, em todos os seus aspectos. O sistema 

SignWritting volta-se para o que é mais relevante para uma total funcionalidade, 

tendo inclusive suas próprias regras como com qualquer outro idioma de outro país.  

Segundo Barretos (2015), ao Escrever em sinais usando o SignWriting: 

• ...o surdo poder fazer anotações de aulas, palestras diretamente em 
LIBRAS, sem depender do Português. 

• ...pode deixar um recado importante escrito diretamente em LIBRAS, 
Sem passar pelo Português. 

• ...pode Escrever um livro ou história completa em LIBRAS. 

• ..pode Memorizar Sinais com facilidade? 

• ...fazer suas anotações da LIBRAS Sem ter que usar o Português. 

• ...pode escrever qualquer sinal da LIBRAS com praticidade.  

• ...pode encontrar uma forma de aprofundar-se na LIBRAS com 

facilidade.  

• ...preparar suas traduções sem ter que fazer anotações em glosas?  

• ...preparar um plano de aula todo em LIBRAS escrevendo com 
facilidade no papel ou no computador;  

• ... ter a liberdade de fazer anotações e transcrições de sinais ou 
sinalizações diretamente em LIBRAS escrita, sem passar pelo Português.  

 

Como em qualquer outra língua, a escrita de sinais é a transcrição direta dos 

sinais, não se usando nem mesmo glosas (anotações). É interessante ressaltar que 
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a escrita de sinais é tão prática e direta que podemos transcrever certos sinais em 

qualquer outro idioma usando a estrutura do SignWritting, até mesmo porquê é um 

sistema internacional, como já foi comentado. (SUTTON, 2003; BARRETO & 

BARRETO, 2012, BARRETO, 2015) 

Para um melhor entendimento por questão de ordem, a Língua de sinais é um 

sistema primário e a escrita de sinais SignWritting, um sistema secundário. 

(CAPOVILLA 2006). Como as Línguas de Sinais apresentam formatos 

tridimensionais, tal formato é preservado tal como é montado com seus parâmetros 

fonológicos (Configuração de mão, Orientação da Palma, Locação, Movimento e 

Expressões Não Manuais) e sintáticos, tais como o uso do espaço de sinalização, 

referentes dêiticos e anafóricos  (Quadros & Kannopp 2004). Finalmente, podemos 

afirmar que em todo e qualquer espécie ou montagem de texto, existe a 

possibilidade de ser transcrito para a Escrita de Sinais. 
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Do mesmo modo como sistemas de escrita alfabéticos representam os fonemas de 

que se compõem as palavras das diversas línguas faladas, enquanto sistemas de 

escrita visual direta, SignWriting representa os quiremas de que se compões os sinais 

nas diversas Línguas de sinais  o mesmo permitiria á criança (Surda) tirar vantagens 

das propriedades visuais de sua língua materna para pensar, comunicar-se e 

escrever numa única língua, o que aceleraria seu desenvolvimento lingüístico e 

cognitivo, e a colocaria em pé de igualdade com a ouvinte.”  

Fernando Capovilla 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Objetivando lançar novas posibilidades tangíveis ao ensino da LIBRAS e sua 

codificação escrita para apropriação de Língua materna por parte dos Surdos, este 

estudo lançou mão de uma metodologia criada visando a expansão  do ensino da 

língua a um público que precisa dominar a língua da comunidade majoritárias em 

antes porém ter se apropriado de fato de sua própria língua. 

A intenção foi oferecer uma ferramenta eficaz no ensino de alunos Surdos e 

promover maior capacitação aos profissionais e professores que trabalham com 

Surdos. Antes porém, como bandeira que todo e qualquer discussão sobre os 

Estudo Surdos lançam, a importancia de seguirmos buscando melhores formas de 

abstrair do silêncio nossa capacidade guardade na alteridade de cada Surdo.  

Nossa resiliência guarda um ideal: Superar o ensuderdecedor silêncio dos 

direitos equalizados à políticas  públicas que os tornem de fato direitos em 

exercícios. 

Sobre a importância da escrita de sinais (Signwriting) para o ensino  de 

ouvintes que estão aprendendo a LIBRAS como Língua 2 e para o ensino bilíngue 

de Surdos, a proposta vem a reboque da necessidade de melhor capacitação dos 

Educandos frente à demanda de um público que tem guardado o direito de saber 

escrever a própria língua. 

Durante o curso de escrita de sinais, ficou claro aos participantes que, a 

escrita de sinais representa os parâmetros da Língua de Sinais Brasileira: 

configuração das mãos, ponto de articulação, orientação da palma, movimento e 

expressão facial e corporal. 
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 A pesquisa realizada mostrou a  importância do bilinguismo nas escolas, além 

da pontuação clara sobre a necessidade de se  fundamentar a identidade da 

comunidade surda e seu direito à aprendizagem qualitativamente adequada à sua 

potencialiidade. 

Do direito de ser Surdo e o direito de exercer sua alteridade guardada de 

direitos usufruídos dentro da sala de aula e estendido ao mercado de trabalho, 

seguimos construindo história e no futuro seremos citados por dar voz e escrita a 

pessoas que escrevem a prórpia história literalmente com as próprias mãos. 

Que, novas pesquisas e estudos não se cansem de alçar mais altos voos 

rumo à uma sociedade que pratica e equidade e a faz acontecer desde à letra à sua 

prática. 

Afinal sabemos que a inclusão, um sonho distante e agora conquistado, 

mescla a frustração de um proceso inacabado, que segue driblando ausências de 

equipamentos humanos e ferramentas didáticas na busca por uma educação 

eficiente que ferramente a deficiencia guardada sensorialmente mas não na 

possibilidade guardada dentro de cada brasileiro Surdo. 

As pontuações frente à necessidade de treinamento, formação e incentivo aos 

profissionais da área e importantes adaptações até que se consiga estruturação 

para o funcionamento efetivo de escolas bilíngues, são o tônus da questão que 

abrange qualquer discussão pertinente à educação Inclusiva, o que nos remete à 

urgencia de entender que integrar é a continuidade da icnlusão e para tanto, 

ferramentas são mais necessárias que discursos.  

Como propósito de fornecer mais uma ferramenta, a partir dos achados desta 

pesquisa pudemos desenvolver o produto. Trata-se de um manual bilíngue – 

LIBRAS e Português, para ser usado como um pequeno dicionário. Porém, 
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diferentemente dos dicionários que encontramos para o uso do ensino ou consulta 

da Língua de Sinais Brasileira, e, direcionada para uma pedagogia visual, este 

material apresenta uma didática a partir dos parâmetros das Línguas de Sinais, 

começando do Ponto de Articulação e em seguida a Configuração de Mão. Este 

material vem como resultado não do que entendo ser melhor ou de um achado 

teórico. É resultado das dificuldades que tentaram me impedir de aprender e 

crescer, e após este desbravamento, venho diluir minha conquista para que, 

melhorada e aprimorada por iniciativas que a desdobrem, venhamos aumentar de 

saberes e oportunidades a aprendizagem dos que sem som, realizam sua existência 

provando que a deficiência maior e mais impactante está guardada  no direito não 

praticado pela ausência de praticabilidade. 

  Assim, que este estudo ganhe ouvidos e mãos e olhos e mentes e que, 

escrito ou sinalizado, leve adiante uma mensagem que não quer calar desde que o 

primeiro Surdo nasceu: não ouvir não nos incapacita ser Ser! 
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8. ANEXOS 

 

Anexo I - Carta resposta do Comitê de ética em Pesquisa da 

Unifesp 
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Apêndice I -  Carta de aprovação da Escola “Helen Keller” Aclimação –SP 
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Apêndice II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

            UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO             

CEDESS - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 
 

    

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa "A importância da Escrita de 
Sinais junto ao ensino da LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, cujo objetivo é 

compreender, ler e escrever os símbolos da escrita de sinais baseado nos 
parâmetros da LIBRAS e avaliar a sua importância para o aprendizado da LIBRAS e 

o ensino bilíngüe dos alunos Surdos. 

O aprendizado e compreensão dos sinais da LIBRAS será feito através de estudos 
dos símbolos da escrita de sinais (SignWriting) baseado nos parâmetros da língua 

de sinais brasileira com apoio de apostila, dicionários e textos escrito em sinais da 
LIBRAS. As aulas ocorrerão duas vezes por semana com duração de duas horas. 

Será aplicado um questionário escrito no início do curso e ao final do curso será 
escrito e filmado onde cada participante irá explicar sua experiência com o 
aprendizado de LIBRAS junto com a escrita da LIBRAS, estes questionários tem 

como objetivo transcrever coletas de dados. 

Ao responder a esta pesquisa não envolverá quaisquer riscos significativos a você, 
além da expressão da sua opinião. Para minimizar qualquer desconforto e manter 

sua privacidade todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 
identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados por cinco anos em 
local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

participantes, focalizando o seu conteúdo geral e os resultados estatísticos.  
Você não terá benefícios pessoais diretos ao participar da pesquisa, mas contribuirá 

para melhorar o ensino bilíngüe dos Surdos. 
 Assim você poderá ser beneficiado indiretamente. O pesquisador não terá nenhum 
benefício pessoal/financeiro com esta pesquisa, exceto a produção acadêmica dele 

decorrente.  
 

Não estamos prevendo que você venha a ter quaisquer despesas ou danos em 
decorrência de sua participação, apenas o investimento de parte de seu tempo na 
resposta do questionário.  

 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  O principal investigador é a 

Mestranda Maria Lúcia Garcia de Almeida, que pode ser encontrado no endereço 
Rua Borges Lagoa 1347 – térreo - e-mail: luciagarcialibras@yahoo.com.br. Se você 
tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

mailto:luciagarcialibras@yahoo.com.br


102 
 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 

5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br; 

Ao assinalar a opção “aceito participar”, a seguir, você atesta sua anuência com esta 

pesquisa, declarando que compreendeu seus objetivos, a forma como ela será 

realizada e os benefícios envolvidos, conforme descrição aqui efetuada.  

 

 

Aceito participar (  ) 

 

Nome do participante: 

 

Assinatura: 

 

Data: 
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Apêndice III - Questionário Inicial 

 

Questionário sobre LIBRAS e a Escrita de Sinais 

Nome:____________________________________ 

Idade:____________________________________ 

Formação:________________________________ 

Área de Atuação:___________________________ 

 

1- Quanto tempo trabalha com alunos surdos? 

 

2- Você conhece LIBRAS? SIM    (    )     NÂO (    ) 

 

BÁSICO (    ) 

INTERMEDIÁRIO(    ) 

AVANÇADO(    ) 

HÁ QUANTO TEMPO? 

 

3- Conhece a escrita de sinais? SIM   (    )     NÂO (    ) 

 

4- Acha que é importante aprender escrever a LIBRAS, por quê?  

 

5- Qual a sua opinião sobre o bilinguismo dos Surdos nas escolas municipais? 

 

6-      Qual sua opinião sobre o bilingüismo nas Escolas Municipais? 
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Apêncice IV  - Questionário Final 

 

QUESTIONÁRIO 2 - SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ESCRITA DE SINAIS  

 

1- Você participou com assiduidade das aulas de escrita de sinais? 

2- As aulas de LIBRAS, juntamente com a escrita de sinais, ajudou você a 

entender a gramática da LIBRAS? Como? Dê exemplos. 

3- Após assistir aula de alunos Surdos aprendendo a escrita de sinais, qual foi a 

sua percepção? Como você acha que eles receberam a escrita da LIBRAS? 

4- Você viu algum comentário por parte dos alunos Surdos que estudam na 

EMEBS “Helen Keller” sobre a escrita de sinais? 

5- Como a língua de sinais é uma língua viso-espacial, você acha que a escrita 

de sinais ajuda ou dificulta o ensino bilíngue dos Surdos? Por quê?  

6- Acha que a escrita de sinais deveria ser ensinada em todas as escolas 

bilingues para Surdos? Por quê? 

7- Em qual escrita o surdo se identifica mais, escrita de Sinais ou escrita do 

português? 

8- Descreva o que achou do curso de LIBRAS  junto com a escrita de sinais 

(Sing Writing). 
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Apêndice V - Plano De Ensino  

 

DISCIPLINA: LIBRAS 

 

CARGA HORÁRIA: 44 horas/aula  

 

PROFESSORA: Maria Lúcia Garcia de Almeida  

 

I. OBJETIVO GERAL: Oferecer um suporte intelectual para quem tem o interesse de 

se aprofundar ou aprender a LIBRAS e sua escrita, especificidades linguísticas, 

sociais e culturais dos Surdos.  

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Aprender a sinalizar ler e escrever a LIBRAS para se comunicar e entender os 

surdos usuários da LIBRAS. 

 

III. CONTEÚDOS 

- História e Cultura surda; 

- A invenção da escrita de sinais; 

- Atividades práticas da Apostila Lições sobre o SignWrinting; 

- Textos em LIBRAS 

- Dicionário: família, frutas, animais, corres, transportes, saúde, higiene pessoal, etc.  

 

IV. METODOLOGIA  

No decorrer do curso o aluno aprendera os sinais relacionados à configuração das 

mãos, direção, ponto de articulação, movimento, expressões facial e corporal. 

- usar os sinais dentro do contexto 

- Como manusear dicionários da LIBRAS utilizando ponto de articulação e 

configuração das mãos. 

- Sinalizar na língua de sinais brasileira de modo contextualizado. 

- As diferenças entre a LIBRAS e o português. 

- Ler literatura em LIBRAS 
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Apêndice VI – Produto - Manual com os sinais escritos em 

SignWriting  baseado nos Parâmetros da LIBRAS 

Aula 01 Conhecendo a Cultura Surda 

Objetivos: 

 

Compreender que a cultura surda é visual, conhecer os parâmetros da 

LIBRAS. 

 

Conteúdo: 

 

Apresentação: 

-Professora, Coordenadora e alunos; 

- História e Cultura Surda; 

- Os Parâmetros das Línguas de Sinais. 

Cinco 

Parâmetros 

Ponto de articulação - PA, 

Configuração da Mão - CM, 

Orientação da Palma - OP, 

Movimentos – M 

e Expressão Facial e Corporal – EFC. 

Metodologia Aula expositiva dialógica, começando com história dos Surdos no Brasil 

e no mundo, os métodos usados na educação, inserção a cultura surda, 

mitos da LIBRAS.  Utiliza-se de Slides com imagens e textos. 

 

Aula 02 Conhecendo os símbolos básicos da escrita de sinais 

Objetivo: Conhecer e sinalizar os 03 símbolos básicos da escrita de sinais. - 

Configuração das mãos – CM e Orientação da Palma  - Alfabeto 

manual. 

-Conteúdo  

- PPT com os símbolos das configurações, orientação das mãos e 
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alfabeto manual. 

Exercícios: 

Os Símbolos 

Básicos  

-Alfabeto 

manual 

 

 

Metodologia Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

simbolos básicos, orientações das palmas das mãos e o alfabeto 

manual. Os alunos podem copiar os sinais com lápiz e papel para 

praticar a escrita. 

 

 

 

Aula 3 Símbolos de ponto de Articulação e contatos. 

Objetivos Conhecer os símbolos de contados, pontos de 

articulação, movimentos e expressão facial e 

corporal. 
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- Ponto de Articulação e Símbolos 

de Contatos. 

 contato    esfregar 

 escovar     pegar 

bater          entre 

 

- Movimentos: 

 

- Das mãos; 

- Dos dedos. 

 

- Expressão Facial e  

corporal. 

 

Metodologia 

Aula interativa onde os alunos sinalizam junto 

com o professor os sinais correspontente aos 

pontos de contatos, movimentos, expressões 

faciais. Os alunos podem copiar os sinais para 

praticar a escrita. 
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Aula 04 Sinais de configuração do indicador – Grupo CM 01 

Objetivo: - Compreender e sinalizar os sinais de Configuração do grupo CM 01- 

dedo indicador; 

- Procurar*sinais relacionados no material apresentado (texto Cinderela 

Surda). 

PONTO DE 

ARTICULA- 

ÇÃO 

VOCABULÁRIO 

CONFIGURAÇÃO DO GRUPO 01 

 

CABEÇA/ 

CRÂNIO 

  

TESTA 

DIFÍCIL, 

DÚVIDA, 

PENSAR, 

IDEIA, 

MANDAR, 

ÍNDIA,  

PREOCUPAR. 

 

  

OLHOS 
OLHOS, 

CHORAR.  

     

NARIZ 

NARIZ, 

PODRE (CHEIRO 

RUIM), 

FALHA, 
   



110 
 

 ELEFANTE, 

 PERIGO, 

 AMARELO, 

 MENTIRA. 
        

ORELHA 

ORELHA,  

BARULHO,  

SURDO. 
      

BOCA 

BOCA, 

PAPAI, 

 DENTISTA. 
          

 

QUEIXO 

VERMELHO,  

VERDE, 

CAMPINAS, 

NÃO-ADIANTA ou 

NINGUÉM,  

MAIONESE. 

                       

 

BOCHECHA 

SEXTA-FEIRA ou 

 PEIXE, 

ESTADOS 

UNIDOS, 

BALA. 

  

GARGANTA

/ 

PESCOÇO 

VONTADE,  

MINAS-GERAIS, 

SUJO, 
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PERFUME. 

OMBRO PRIMEIRO-GRAU 

 

TÓRAX E 

ABDOMEM 

EU, 

VERME OU 

LOMBRIGA,  

PRIMO. 

        

BRAÇO NERVOSO 

  

MÃO 

MORANGO, 

PERGUNTAR, 

ME PERGUTAR, 

PESQUISAR,  

COMBINAR,  

APOSTILA, 

O DIA INTEIRO, 

DICIONÁRIO. 

        

     

PERNA   

FRENTE DO 

ROSTO E 

CORPO 

DOMINGO, 

VOCÊ, ELE, 

 SOZINHO, 

AQUELE, 

NÃO, 

MAS, 
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POR QUE  

ENCONTRAR. 

CINDERELA 

SURDA 

Atividade: Procurar, circular e sinalizar todos os sinais de 

configuração do Grupo 1. 

Metodologia 

Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

sinais correspondentes à configuração do grupo 01. Em pares, 

grupos ou diante do espelho os alunos treinam os sinais referente ao 

grupo 01 contido neste manual, e, sinalizam os sinais lendo a 

história da Cinderela Surda. Os alunos podem copiar os sinais com 

lápis e papel para praticar a escrita 

 

 

Aula 05 Configuração de mãos Grupo de CM 02  

Objetivos: Compreender e sinalizar os sinais de configuração dos dedos indicador e 

anular, **encontrar sinais deste grupo no texto e sinalizar. 

PONTO DE 

ARTICULA- 

ÇÃO 

VOCABULÁRIO 

CONFIGURAÇÃO DO GRUPO 02. 

 

CABEÇA/ 

CRÂNIO 

  

TESTA 

HISTÓRIA ou 

LEMBRAR, 

QUINTA-FEIRA,  

SEGUNDA-FEIRA,  

TRAUMA,  

INTELIGENTE,  

MUDAR DE 
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PENSAMENTO. 

OLHOS 
VER, 

CEGO. 

    

NARIZ 
PARECE  

FORTE. 

    

ORELHA   

BOCA 

GRITAR, 

COBRA,  

RESTAURANTE, 

RESPONDER.      

QUEIXO NET@ 

 

BOCHECHA 

ROSA, 

VINHO, 

VERGONHA. 
            

GARGANTA/ 

PESCOÇO 

VAMPIRO, 

OCUPADO, 

VOZ. 
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OMBRO SEGUNDO-GRAU 

 

TÓRAX E 

ABDOMEM 
RELIGIÃO 

 

BRAÇO SEGUNDA-SÉRIE 

 

MÃO 

PULAR ou 

CONTENTE, 

LER, 

FICAR EM PE, 

CAIR, 

ROXO. 

 

         

    

PERNA 
  

FRENTE DO 

CORPO 

NOME, 

IRMÃO ou IGUAL, 

METRÔ, 

CADEIRA, 

PERCEBER, 

AQUELES DOIS, 

NORTE, 

CINCO. 
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CINDERELA 

SURDA 

Atividade: Procurar, circular e sinalizar todos os sinais de 

configuração do Grupo 2. 

Metodologia 

Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

sinais correspondentes à configuração do grupo 02. Em pares, 

grupos ou diante do espelho os alunos treinam os sinais referente ao 

grupo 02 contido neste manual, e, sinalizam os sinais lendo a 

história da Cinderela Surda. Os alunos podem copiar os sinais com 

lápis e papel para praticar a escrita 

 

 

Aula 6 Grupo de CM 03 e sinais relacionados 

Objetivos Compreender e sinalizar os sinais de configuração dos dedos indicador, 

médio e polegar, encontrar os sinais do grupo e sinalizar. 

PONTO DE 

ARTICULA- 

ÇÃO 

VOCABULÁRIO CONFIGURAÇÃO DO GRUPO 03 

 

CABEÇA/ 

CRÂNIO 

  

TESTA 
PESSOA, 

CAVALO. 

        

OLHOS   
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NARIZ   

ORELHA   

BOCA 

FALAR, 

ESQUILO, 

PATO. 
          

QUEIXO   

BOCHECHA 
CEARÁ, 

PIAUI. 

      

GARGANTA/ 

PESCOÇO 

  

OMBRO 
HÁ MUITO TEMPO 

ATRÁS 

      

TÓRAX E 

ABDOMEM 

PASTOR, 

PARTICULAR. 

     

BRAÇO 

INJEÇÃO ou 

VACINA, 

PARAIBA. 

       

MÃO 

VERDADE, 

PAÍS, 

PRETO, 
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ERRADO, 

PEDRA. 

   

PERNA   

FRENTE DO 

ROSTO E 

CORPO 

 

PROFESSOR, 

PAZ, 

PADRE, 

VOV@, 

CONVERSAR EM 

LÍNGUA DE SINAIS, 

 LETRAS P, K e H. 

 

  

CINDERELA 

SURDA 

Atividade: Procurar, circular e sinalizar todos os sinais de 

configuração do Grupo 3. 

Metodologia Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

sinais correspondentes à configuração do grupo 03. Em pares, 

grupos ou diante do espelho os alunos treinam os sinais referente 

ao grupo 03 contido neste manual, e, sinalizam os sinais lendo a 

história da Cinderela Surda. Os alunos podem copiar os sinais com 

lápis e papel para praticar a escrita 

 

 

Aula 07 Grupo de CM 04 e sinais relacionados 

Objetivos Compreender e sinalizar os sinais de configuração dos dedos indicador, 

médio, anular e mínimo, encontrar os sinais do grupo e sinalizar.  

PONTO DE 

ARTICULA- 

ÇÃO 

VOCABULÁRIO 

CONFIGURAÇÃO DO GRUPO 04 
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CABEÇA/ 

CRÂNIO 

  

TESTA 

QUARTA-FEIRA,  

SOLDADO, 

FEBRE.         

OLHOS CÍLIOS (GRANDE) 

 

NARIZ 
TEIMOSO, 

RESITIR. 

 

ORELHA   

BOCA   

QUEIXO 
LEGAL, 

CONHECER. 

     

BOCHECHA   

GARGANTA/ 

PESCOÇO 
MORRER 

 

OMBRO   

TÓRAX E 

ABDOMEM 
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BRAÇO QUARTA-SÉRIE 

 

MÃO 

MADRUGADA, 

  

MATEMÁTICA. 

            

PERNA 
  

FRENTE DO 

CORPO 

FILA, 

BRASIL, 

BEGE, 

NÓS QUATRO, 

OS QUATRO, 

 AQUELES 

QUATROS, 

ELES QUATRO, 

NÚMERO QUATRO,  

EUROPA, 

ESTADO, 

LETRA E, 

CL- ABRIR, 

ABRIR PORTA, 

FECHAR 

TODA QUARTA,  

QUATRO MIL, 

 PERSIANA,  
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QUATRO SEMANAS. 

CINDERELA 

SURDA 

Atividade: Procurar, circular e sinalizar todos os sinais de 

configuração do Grupo 4. 

Metodologia Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

sinais correspondentes à configuração do grupo 04. Em pares, 

grupos ou diante do espelho os alunos treinam os sinais referente 

ao grupo 04 contido neste manual, e, sinalizam os sinais lendo a 

história da Cinderela Surda. Os alunos podem copiar os sinais com 

lápis e papel para praticar a escrita 

 

 

Aula 08 Grupo de CM 05 e sinais relacionados 

Objetivos Compreender e sinalizar os sinais de configuração dos dedos indicador, 

médio, anular, mínimo e polegar, encontrar os sinais do grupo e 

sinalizar. 

PONTO DE 

ARTICULA- 

ÇÃO 

VOCABULÁRIO 

CONFIGURAÇÃO DO GRUPO 05. 

 

CABEÇA/ 

CRÂNIO 

REI, 

CULPADO,  

PARANÁ, 

PARÁ. 

       

TESTA 

 

ESQUECER,  

ENTENDER, 

 SABER,  
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TI@,  

SOBRINH@ 

 

       

OLHOS 
NÃO-VER, 

CURIOSO,  

       

NARIZ PALHAÇO 

        

ORELHA 
COCO, 

BURRO. 

     

BOCA 

COMER, 

PEDIR, 

CACHORRO,  

DOCE. 
         

QUEIXO 
HOMEM, 

FACÍL (muito). 

         

BOCHECHA 
ADOTIVO, 

ROSA. 
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GARGANTA/ 

PESCOÇO 

MORRER, 

GIRAFA. 

      

OMBRO 

PASSEAR, 

PASSADO,  

CARGA. 
        

TÓRAX E 

ABDOMEM 

FILHO, 

 MEU, 

PRAZER, 

GOSTAR, 

NÃO-GOSTAR, 

VIVO, 

PECADO, 

CANÇADO.  

                

      

BRAÇO 

ACOSTUMAR,  

TREINAR,  

SAPO.            

MÃO 

CINZA, 

LIVRO,  

GRAMPEADOR,  

ABACATE,  

PERDER,  

CURSO. 
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PERNA PRESUNTO 

 

FRENTE 

DOROSTO E 

CORPO 

 

 

 

ESCOLA, 

BARCO, 

BEBÊ, 

JOVEM, 

PINGUIM,  

CRIANÇAS,  

DADOS, 

CASAR. 

 

 

     

       

                       

CINDERELA 

SURDA 

Atividade: Procurar, circular e sinalizar todos os sinais de 

configuração do grupo 5. 

Metodologia Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

sinais correspondentes à configuração do grupo 05. Em pares, 

grupos ou diante do espelho os alunos treinam os sinais referente 

ao grupo 05 contido neste manual, e, sinalizam os sinais lendo a 

história da Cinderela Surda. Os alunos podem copiar os sinais com 

lápis e papel para praticar a escrita. 

 

 

Aula 09 Grupo de CM 06 e sinais relacionados 

Objetivos Compreender e sinalizar os sinais de configuração dos dedos: mínimo e 
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polegar, encontrar os sinais do grupo e sinalizar. 

PONTO DE 

ARTICULA- 

ÇÃO 

VOCABULÁRIO 

CONFIGURAÇÃO DO GRUPO6  

 

CABEÇA/ 

CRÂNIO 

  

TESTA 

CHIFRE, 

BOBO, 

TERÇA-FEIRA.       

OLHOS OLHO GORDO 

 

NARIZ 
AZAR, 

PORCO. 

          

ORELHA TELEFONAR 

 

BOCA AVISAR 

 

QUEIXO DESCULPA 
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BOCHECHA   

GARGANTA/ 

PESCOÇO 

  

OMBRO TERCEIRO-GRAU 

   

TÓRAX E 

ABDOMEM 

IDADE,  

ORGULHO. 

      

BRAÇO BANHEIRO 

 

MÃO 

MESTRADO, 

PASTEL, 

ÓLEO. 
        

FRENTE DO 

CORPO 

TERÇA-FEIRA,  

TODAS AS TERÇAS,  

NÓS TRÊS, 

MASSAS ou 

MACARRÃO, 

INSTRUTOR,  

AMANTE, 

AVISAR ELE (avisá-

lo), 

 BRINCAR, 

CAMA. 
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CINDERELA 

SURDA 

Atividade: Procurar, circular e sinalizar todos os sinais de 

configuração do Grupo 6. 

Metodologia Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

sinais correspontentes à configuração do grupo 06. Em pares, 

grupos ou diante do espelho os alunos treinam os sinais referente 

ao grupo 06 contido neste manual, e, sinalizam os sinais lendo a 

história da Cinderela Surda. Os alunos podem copiar os sinais com 

lápis e papel para praticar a escrita. 

 

 

Aula 10 Grupo de CM 07 e sinais relacionados 

Objetivos Compreender e sinalizar os sinais de configuração dos dedos anelar e 

polegar, encontrar os sinais do grupo e sinalizar. 

PONTO DE 

ARTICULA- 

ÇÃO 

VOCABULÁRIO 

CONFIGURAÇÃO DO GRUPO 07 

 

 

CABEÇA/ 

CRÂNIO 

  

TESTA   

OLHOS   

NARIZ   

ORELHA   

BOCA   

QUEIXO   

BOCHECHA   

GARGANTA/   
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PESCOÇO 

OMBRO   

TÓRAX E 

ABDOMEM 

  

BRAÇO   

MÃO   

FRENTE DO 

CORPO 

NOIVO, 

VIVO (MARCA DE 

TELEFONE).  

CINDERELA 

SURDA 

Atividade: Procurar, circular e sinalizar todos os sinais de 

configuração do Grupo 7. 

Metodologia Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

sinais correspontentes à configuração do grupo 07. Em pares, 

grupos ou diante do espelho os alunos treinam os sinais referente ao 

grupo 07 contido neste manual, e, sinalizam os sinais lendo a 

história da Cinderela Surda. Os alunos podem copiar os sinais com 

lápis e papel para praticar a escrita 

 

 

Aula 11 Grupo de CM 08 e sinais relacionados 

Objetivos Compreender e sinalizar os sinais de configuração dos dedos médio e 

polegar, encontrar os sinais do grupo e sinalizar. 

PONTO DE 

ARTICULA- 

ÇÃO 

VOCABULÁRIO 

CONFIGURAÇÃO DO GRUPO 8  

CABEÇA/ 

CRÂNIO 
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TESTA 

AMANHÃ,  

NÃO-SABER, 

FÁCIL. 

  

OLHOS   

NARIZ   

ORELHA   

BOCA OURO 

 

QUEIXO GOSTOSO 

 

BOCHECHA   

GARGANTA/ 

PESCOÇO 

  

OMBRO   

TÓRAX E 

ABDOMEM 

MEDO, 

COITADO ou DÓ,  

SAÚDE.    

BRAÇO   

MÃO, PUNHO 

DOENTE, 

OFICIAL, 

VERDADE.  

PERNA(S) 
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FRENTE DO 

CORPO 

SÓ, 

JESUS, 

NAMORAR. 

              

CINDERELA 

SURDA 

Atividade: Procurar, circular e sinalizar todos os sinais de 

configuração do Grupo 8. 

Metodologia Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

sinais correspontentes à configuração do grupo 08. Em pares, 

grupos ou diante do espelho os alunos treinam os sinais referente ao 

grupo 08 contido neste manual, e, sinalizam os sinais lendo a 

história da Cinderela Surda. Os alunos podem copiar os sinais com 

lápis e papel para praticar a escrita 

 

 

Aula 12 Grupo de CM 09 e sinais relacionados 

Objetivos Compreender e sinalizar os sinais de configuração dos dedos: indicador, 

anelar e polegar, encontrar os sinais do grupo e sinalizar. 

PONTO DE 

ARTICULA- 

ÇÃO 

VOCABULÁRIO 

CONFIGURAÇÃO DO GRUPO 9 

 

CABEÇA/ 

CRÂNIO 

PRÍNCIPE, 

URSO. 
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TESTA DIABO 

 

OLHOS ASSISTIR 

 

NARIZ NARIZ LARGO 

 

ORELHA ORELHA GRANDE 

 

BOCA 

ÁGUA, 

SORRIR, 

OPINIÃO. 
          

QUEIXO QUEIJO 

 

BOCHECHA 
CONSEGUIR ou 

GANHAR 

  

GARGANTA/ 

PESCOÇO 

ABELHA 

 
 

OMBRO   
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TÓRAX E 

ABDOMEM 

TER, 

GENRO, 

CAMISA (botões)        

BRAÇO EDUCADO 

   

MÃO 

CHÁ, 

CARNE, 

ESCREVER, 

 BORRACHA ou 

APAGAR 

 

FRENTE DO 

CORPO 

CERTO, 

NÃO-TER,  

TELEVISÃO, 

HORRÍVEL,  

ESCOLHER,  

FUTURO. 

 

    

 

     

CINDERELA 

SURDA 

Atividade: Procurar, circular e sinalizar todos os sinais de 

configuração do Grupo 9. 

Metodologia Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

sinais correspontentes à configuração do grupo 09. Em pares, 

grupos ou diante do espelho os alunos treinam os sinais referente 

ao grupo 09 contido neste manual, e, sinalizam os sinais lendo a 

história da Cinderela Surda. Os alunos podem copiar os sinais com 

lápis e papel para praticar a escrita. 
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Aula 13 Grupo de CM 10 e sinais relacionados. 

Objetivos Compreender e sinalizar os sinais de configuração dos dedos: indicador 

e polegar, encontrar os sinais do grupo e sinalizar. 

PONTO DE 

ARTICULA- 

ÇÃO 

VOCABULÁRIO 

CONFIGURAÇÃO DO GRUPO 10 

 

CABEÇA/ 

CRÂNIO 

  

TESTA 
APRENDER, 

NEGRO. 

 

OLHOS   

NARIZ   

ORELHA   

BOCA 

BEBER, 

SÁBADO ou 

LARANJA. 
         

QUEIXO VOVÔ 
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BOCHECHA MULHER 

 

GARGANTA/ 

PESCOÇO 

  

OMBRO 
BOLSA, 

MOCHILA 
 

TÓRAX E 

ABDOMEM 

SAUDADE, 

ÓDIO, 

POESIA. 

            

BRAÇO   

MÃO 

DUREX, 

SALVAR, 

LEVAR, 

PAGAR. 

      

FRENTE DO 

CORPO 

 

PODE, 

SOLTEIRO, 

LEITE, 

 

 

ARROZ, 
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PÃO, 

CANETA, 

CARTAZ. 

     

 

CINDERELA 

SURDA 

Atividade: Procurar, circular e sinalizar todos os sinais de 

configuração do Grupo 10. 

Metodologia Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

sinais correspontente à configuração do grupo 10. Em pares, 

grupos ou diante do espelho os alunos  treinam os sinais referente 

ao grupo 10 contido neste manual, e, sinalizam os sinais lendo a 

história da Cinderela Surda. Os alunos podem copiar os sinais com 

lápiz e papel para praticar a escrita. 

 

 

Aula 14 Tema Família 

Objetivos Compreender e sinalizar os sinais de família. 

PONTO DE 

ARTICULA- 

ÇÃO 

VOCABULÁRIO 

 

SINAL 

CABEÇA/ 

CRÂNIO 

  

TESTA 

TI@, 

AFILHAD@,  

SOBRINH@. 
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OLHOS   

NARIZ   

ORELHA   

BOCA 
PAPAI, 

PAI 
      

QUEIXO 

NET@, 

BISAV@, 

VOV@.          

BOCHECHA 

 

ADOTIV@, 

 

MULHER, 

 

IRMÃ, 

 

 

MAMÃE, 

VOVÓ. 

 

 

GARGANTA/ 

PESCOÇO 

  

OMBRO   

TÓRAX E 

ABDOMEM 

PRIM@, 

NORA, 

AMIG@, 
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GÊME@S, 

GENRO. 

 

BRAÇO   

MÃO VIÚV@ 

 

FRENTE DO 

CORPO 

IRM@,  

VOV@, 

 ADULT@,  

JOVEM,  

CRIANÇA, 

CRIANÇAS, 

 BEBÊ,  

CUNHAD@, 

CASAL,  

AMANTE,  

NAMORAD@,  

FAMÍLIA,  

SOLTEIR@,  

SOGR@. 

 

 

CINDERELA 

SURDA 

Atividade: Procurar e sinalizar todos os sinais de família. 

Metodologia Aula interativa onde os alunos sinalizam junto com o professor os 

sinais correspontente ao tema família. Em pares, grupos ou diante 

do espelho os alunos treinam os sinais referente á familia deste 

manual e sinalizam os sinais da história da Cinderela Surda. 

 


