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RESUMO  

As aulas de Língua Portuguesa destinam-se a desenvolver as competências: de leitura, escrita e 

interpretação/compreensão dos diversos textos que circulam no meio social. No entanto, em termos de 

inclusão, essas aulas não atendem às expectativas de aprendizagem daqueles indivíduos que apresentam 

peculiaridades, isto é, no caso da surdez, os indivíduos apresentam-se excluídos do processo por não 

dominarem o mesmo código linguístico da maioria ouvinte, ou porque a escolarização em contextos 

regulares da inclusão de Surdos, ainda não oferece mecanismos que a proporcionem. Diante dessa 

problemática, objetivamos com essa pesquisa investigar o processo de Letramento Literário de um aluno 

surdo “incluído” em uma turma do 5º ano de uma escola pública na cidade de Pau dos Ferros/RN, 

fazendo uso dos contos Chapeuzinho Vermelho, do autor Charles Perrault (1697) e Pinnochio, de autoria 

de Carlo Collodi (1883). A pesquisa possibilitou percebermos as peculiaridades em torno do Letramento 

Literário de um aluno Surdo, isto é, perceber de que forma esse indivíduo se inclui nesse processo, além 

de verificarmos através de atividades, como ele apreende as narrativas. E ainda traz alguns apontamentos 

em torno da área do letramento e surdez, justificando, assim, seu desenvolvimento. Para ser possível a 

execução do nosso objetivo, utilizamos como métodos de pesquisa a observação e intervenção, o que 

configurou um estudo de caso interventivo. Delineando os procedimentos metodológicos, observamos 

a atual conjuntura escolar no que diz respeito aos modelos de aprendizagem para alunos Surdos, ou seja, 

a nossa intenção foi perceber quais métodos são aplicados para incluir o Surdo. Posterior as observações, 

foram desenvolvidas atividades que se distanciassem daquelas já desenvolvidas no cotidiano escolar, 

assim, criamos atividades que privilegiassem o universo da Surdez, e possibilitasse de fato, a inclusão 

de um aluno Surdo no Letramento Literário. E, para embasar teoricamente nossa pesquisa, e possibilitar 

uma reflexão acerca do Letramento Literário, Surdez e Inclusão, pautamo-nos nos seguintes 

pesquisadores e estudiosos: Cosson (2014), Rojo (2009), Goldfeld (2002), Mantoan (2003), Smith 

(1989), Kintsch e van Dijk (1978), Marcuschi (2010) e dentre outros. Os resultados encontrados 

mostraram que a LIBRAS é a ponte necessária para que se possa efetivar qualquer forma Letramento, 

mas, sobretudo, o Literário. Além disso, ao relacionarmos as atividades do aluno Surdo com as dos 

ouvintes, percebemos que os mesmos têm plenas condições de aprendizagem, independentemente das 

suas peculiaridades, o que os diferem são os níveis. No mais, esperamos que essa pesquisa tenha trazido 

contribuições significativas para as áreas do Letramento Literário com alunos Surdos. 
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ABSTRACT 

 

The lessons of Portuguese are intended to develop the competencies: of Reading, writing and 

interpretation/understanding of the various texts circulating in the social environment. However, in 

terms of inclusion, these lessons do not meet the expectations of learning those individuals that present 

peculiarities , namely, in case of deaf individuals those are shown excluded of process by not dominate 

the same linguistic code the most listeners, or because the schooling at regular contexts the inclusion of 

the Deaf, does not offer mechanisms to her occur. Given this issue, we wish with this research investigate 

the process of Literacy Literary of a deaf student “included” in 5th grade class of a public school in the 

city of Pau dos Ferros/RN, making use of the tales Chapeuzinho Vermelho, of the author Charles Perrault 

(1697) and Pinnochio, of authory Carlo Collodi (1883). The research enabled realize the peculiarities 

around the Literacy Literary of a student Deaf, namely, understand how that guy if includes in that 

process, beyond verify through activities, as he grasps the narratives. And still brings notes around the 

literacy area and deafness, justifying your development. To achieve our goal were used as research 

methods observation and intervention, which set up a study of interventional case. Outlining the 

methodological procedures, observed the current situation educational with regard to learning models 

for deaf pupils, in other words, our intention was to realize which methods are applied to include the 

deaf. Later observations, were developed activities which focus the universe of deafness, and make 

possible indeeded the inclusion of a deaf student in Literacy Literary. And to support theoretically our 

research and enable a reflection on the Literary Literacy, Deafness and Inclusion, have guided us  Cosson 

(2014), Rojo (2009), Goldfeld (2002), Mantoan (2003), Smith (1989), Kintsch e van Dijk (1978), 

Marcuschi (2010) and others. The results showed that a LIBRAS is the necessary bridge to effect any 

form of literacy but, above all, the Literary. Furthermore, to relate the activities of the Deaf student with 

of the listeners, we realize that both have learning conditions, which differs are the levels where they 

are. We hope that this research bring contributions to the field of Literacy Literary with Deaf students.  

 

KEY-WORDS: Inclusion. Literary Literacy. Deafness. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os principais objetivos que se deseja alcançar em aulas de Língua Portuguesa são os 

de desenvolver a competência leitora, de escrita e de interpretação/compreensão, conforme 

constam nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), independentemente do nível ou ano 

em que esteja o aluno, esses objetivos são desenvolvidos e colocados em prática para atender 

as necessidades e déficits de todos os alunos.   

Vale salientar, ainda, que o letramento e seus desdobramentos estão voltados aos 

métodos de alfabetização, pelos quais ainda se aprende a ler e escrever levando-se em 

consideração apenas a palavra desconexa de uma realidade contextual ou ficcional. Assim, 

podemos afirmar que os letramentos, principalmente o literário, podem estar presentes, mas 

aparecerem de forma fragmentada no contexto escolar. 

A partir disso, é necessário questionarmos: se esses objetivos quando “impostos”, 

poderiam favorecer a aprendizagem de alunos surdos, tendo em vista que eles estão “inclusos” 

no mesmo processo de aprendizagem, independentemente de sua modalidade linguística? E 

quanto aos métodos utilizados no processo de letramento literário com os alunos enquadrados 

em um patamar de “normalidade”, eles seriam suficientes para atender as necessidades de 

aprendizagem do aluno surdo? É sabido que os alunos aprendem em ritmos diferentes, 

independentemente, de seu grau de “normalidade”, no entanto, é fundamental que os 

procedimentos metodológicos estejam adequados a cada aluno. 

Diante disso, é notório afirmar que alguns dos pesquisadores que constituem as 

pesquisas na área de aprendizagem e surdez, como Pereira (2011), Sacks (1989) e Lulkin 

(2000), apontam para um ensino que desprestigia o indivíduo surdo, sendo decorrente de um 

processo sócio-histórico no qual os surdos foram considerados indivíduos incapazes de 

aprender. Isso se evidencia no processo de letramento literário desses indivíduos, dado que os 

métodos utilizados para o desenvolvimento da aprendizagem são pautados na oralidade, 

distanciando-se de modelos que se utilizam da Língua de Sinais como mecanismo para o 

desenvolvimento do aluno.  

Assim sendo, torna-se perceptível a dissonância entre objetivos pretendidos em aulas 

de Língua Portuguesa e o público assistido, isto é, aqueles objetivos que se desejam alcançar 

distanciam-se do público surdo. Desse modo, direcionamos o nosso interesse de investigar o 

processo de letramento literário de um aluno surdo no 5º ano de uma escola pública, como 

forma de perceber como ele inicia o desenvolvimento tanto das competências  linguísticas que 
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envolvam a comunicação em LIBRAS quanto na possibilidade de iniciarem o processo de 

letramento nos diversos níveis (leitura, escrita e interpretação/compreensão), e, sobretudo, do 

letramento literário (aqui compreendido como acesso e compreensão das obras literárias). 

A presente pesquisa contribui para o desenvolvimento mais aprofundado das temáticas 

do letramento literário (pois esse, também terá um foco nas abordagens direcionadas à 

intervenção) e Surdez, tendo em vista ser uma área ainda em desenvolvimento. Ademais, ainda 

proporciona o acesso de alguns contos da literatura infantil ao indivíduo surdo envolvido na 

pesquisa, visto que pela ausência de métodos específicos à aprendizagem de indivíduos surdos 

eles ainda não têm acesso a esse tipo de texto. 

Diante do exposto, é visível a problemática existente no contexto de ensino que 

envolve o letramento literário de indivíduos que são surdos, tornando-se propício o 

desenvolvimento dessa pesquisa. Assim, para que seja concretizado o objetivo principal desse 

trabalho, que é investigar o processo de letramento literário de um aluno surdo “incluído” em 

uma turma do 5º ano de uma escola pública na cidade de Pau dos Ferros/RN, fazendo uso dos 

contos Chapeuzinho Vermelho e Pinnochio. Em conformidade com isso, responderemos nesse 

trabalho os seguintes questionamentos: 

 Quais as perspectivas e entraves no processo de letramento literário de um aluno surdo 

“incluído” em uma turma do 5º ano? Esse questionamento se desdobra noutras interrogações: 

a) Que tipos de atividades favorecem o desenvolvimento do letramento literário do aluno surdo? 

b) Como se caracteriza a aprendizagem do sujeito da pesquisa? 

Partindo dos questionamentos expostos anteriormente são traçados os seguintes 

objetivos específicos de nosso trabalho: 

(a) Descrever o processo de letramento literário de um aluno surdo que estuda o 5º ano 

do Ensino Fundamental; 

(b) Verificar a eficácia de atividades para o desenvolvimento do letramento literário 

do surdo;  

(c) Relacionar o desempenho das atividades do aluno surdo interceptando-o com seis 

alunos ouvintes atendidos pelo projeto “O desafio de ensinar a leitura e a escrita no contexto 

do fundamental de nove anos” (BELINTANE, 2011), na cidade de Pau dos Ferros/RN. 

A nossa pesquisa está pautada em postulados teóricos de estudiosos, pesquisadores e 

autores que já desenvolveram estudos tanto na área de letramento, com foco em obras literárias 

para o público infantil, quanto nas pesquisas relacionadas à surdez no contexto de 

aprendizagem, ou seja, o aparato teórico abarca essas duas temáticas interligando-as, buscando 

respostas para os questionamentos anteriormente apresentados.  
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Assim sendo, para sua constituição serão utilizadas a princípio as obras que abordam 

a temática do letramento, sobretudo o literário, tais como: Rojo (2009), que busca traçar uma 

significação para a prática de letramento, lançando sobre ele um olhar polissêmico, ela 

transgride a definição de letramento pautado em modelos de leitura e escrita pré-estabelecidos 

pela escola, ampliando-a aos patamares de práticas sociais de linguagem; Botelho (2010), traz 

como contribuições as abordagens traçadas em torno das práticas pedagógicas elaboradas para 

o processo de aprendizagem de indivíduos surdos. A autora constrói argumentos pertinentes 

que qualificam ou desqualificam determinados métodos aplicados a aprendizagem desse tipo 

de indivíduo; outra autora que traz significativas reflexões é Lodi et al (2013), que aborda as 

questões que norteiam o letramento das minorias, e, nesse caso, dos indivíduos surdos. Além 

disso, vale salientar que foram utilizadas outras obras que traçam um paralelo com a temática 

da pesquisa. 

Os procedimentos metodológicos necessários adotados nortearam o que deveria ser 

feito para que o objetivo principal, anteriormente apresentado, fosse alcançado. Logo, um dos 

primeiros passos para isso foi feita a leitura e fichamento do aporte teórico selecionado (livros, 

artigos científicos, periódicos). Posteriormente, refletimos criticamente acerca desse material, 

já que a nossa pesquisa foi executada em uma escola que atende um aluno surdo, mesmo 

desconhecendo sua língua materna, e isso implica gerar outros dados. Desse modo, essas bases 

teóricas nos possibilitaram conhecer, de forma profícua, a nossa temática. 

Subsequentemente, após a leitura do material, partimos para a coleta de dados no 

campo selecionado: uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública na 

cidade Pau dos Ferros/RN. A análise das atividades dos alunos atendidos pelo projeto “O 

desafio de ensinara leitura e a escrita no contexto do fundamental de nove anos”, deve-se ao 

fato dessa pesquisa estar inserida em outra que está sendo realizada em rede de parceria com 

pesquisadores de três instituições de ensino superior, brasileiras, não especificamente no campo 

da surdez, mas como envolve questões de letramento, enquadra-se paralelamente a ela. São 

elas: a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a Universidade Federal do 

Pará (UFPA) e a Universidade de São Paulo (USP), tendo como objetivos: 

a) Diagnósticos de alunos no processo de transição da Educação Infantil para o 

Ensino Fundamental das escolas-parceiras: tem por finalidade traçar um plano de ensino que 

reajuste a quebra de continuidade entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, tendo como 

objetivos o domínio e desenvolvimento da escrita e dos sistemas notacionais contemporâneos, 

inserido nesse contexto o uso do suporte eletrônico e de redes; 
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b) Planejamento e avaliação do enredamento dos professores em um trabalho em 

equipe: planejando um programa de ensino mais adequado à realidade brasileira pautando-se 

na diversidade e heterogeneidade, levando-se em consideração principalmente, a singularidade 

de cada aluno, considerando as especificidades e objetivos do Ensino Fundamental de Noves 

Anos; 

c) Investigação sobre formação de professores de Língua Portuguesa: por meio dos 

estudos e programas, aulas de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (MELP) e 

Alfabetização, visam-se ao estudo da relação entre programas de formação de professores da 

área e as demandas emergentes do cotidiano escolar. 

A pesquisa que proporcionou o desenvolvimento dessa dissertação provém 

principalmente das discussões construídas em torno do segundo objetivo proposto pelo Projeto 

acima supracitado, do qual somos bolsistas. Desse modo, partindo da perspectiva de 

heterogeneidade e diversidade no contexto da sala de aula, isto é, dos níveis de aprendizagem 

de cada indivíduo é que se consolidou a perspectiva das intervenções realizadas aos alunos 

atendidos por esse projeto, seguindo, assim, o mesmo ritmo dos atendimentos, principalmente 

no quesito de desenvolvimento de atividades é que foi construída nossa intervenção. Além 

disso, a nossa pesquisa está vinculada diretamente ao Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Planejamento do Processo Ensino-aprendizagem, na linha de pesquisa Linguagem e Formação 

do Leitor que tem como objetivo empreender estudos sobre a leitura e a linguagem, a mediação 

pedagógica na formação do leitor investigando o processo ensino-aprendizagem e sua relação 

com o saber. E bem como à linha de pesquisa Texto, Ensino e Construção de Sentidos, do 

Programa de Pós-graduação em Letras, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

campus “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, Pau dos Ferros/RN. 

Assim, nossos dados foram gerados a partir da observação do campo, no qual está 

inserido nosso sujeito. Assim sendo, nos inserimos no campo de pesquisa a fim de conhecer a 

metodologia desenvolvida para atender às necessidades de aprendizagem do aluno surdo, ou 

seja, a transposição didática de conteúdos feita pelo professor, bem como os métodos aplicados, 

mais especificamente aqueles que envolvem o letramento literário. Considerando esse 

posicionamento acerca da pesquisa e esse procedimento de coleta de dados junto ao campo de 

pesquisa garantiu-nos reunir informações necessárias para a execução da intervenção, sendo 

denominada pesquisa qualitativa e interventiva. 

No que concerne ao sujeito principal da nossa pesquisa, convém descrevê-lo para fins 

de caracterização. Em termos de características físicas, o mesmo é surdo, decorrente da falta de 

oxigênio na hora de seu nascimento, isso ocasionou paralisia cerebral afetando tanto o aparelho 
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locomotor, quanto o vocálico e o auditivo. Fez fisioterapia o que trouxe uma melhora 

considerável da locomoção e também da escrita; em relação à surdez usou aparelho auditivo 

durante um período, mas não se adaptou. No que se refere a parte cognitiva, essa está em pleno 

funcionamento, pois não foi afetada pela paralisia cerebral, e tampouco pela surdez. É aluno do 

5º ano, mesmo estando fora de faixa, já que o mesmo já deveria ter vencido essa etapa; não 

domina proficientemente a leitura e a escrita, mas é muito interativo. 

Buscamos conhecer o posicionamento dos envolvidos no processo de letramento 

literário do sujeito selecionado para pesquisa: um surdo, ou seja, conversamos tanto com a 

professora responsável pelo 5º ano como com a psicopedagoga da escola escolhida para o 

desenvolvimento da pesquisa. Para tanto, utilizamos uma entrevista semiestruturada, isto é, uma 

entrevista que permite que o tema seja abordado livremente, facilitando, assim, a coleta de 

dados, não impondo certa pressão sobre os entrevistados. Dessa forma, a entrevista foi 

executada para compreendermos como ocorre o letramento literário tanto na sala de aula quanto 

nos atendimentos psicopedagógicos, considerando, também, os profissionais envolvidos. 

A observação e a entrevista nos permitiram conhecer o contexto do 5º ano da escola, 

especificamente, os entraves no desenvolvimento do letramento literário do aluno surdo. Desse 

modo, a realidade observada e as entrevistas fazem parte da coleta de dados necessária para a 

constituição inicial do nosso corpus. Diante do contexto observado, desenvolvemos e testamos 

atividades que favorecerem a compreensão do aluno surdo acerca dos contos infantis, 

corroborando o desenvolvimento do letramento literário. A análise dos dados obtidos na 

intervenção foram analisados a partir dos quesitos reconto através da Língua de Sinais (LS), 

isto é, se o surdo consegue recontar os contos utilizando-se da LS; a compreensão leitora que 

foi verificada através de exercícios interpretativos. De igual modo, essas categorias foram 

verificadas com os alunos ouvintes, logicamente, excluindo-se a LS, mas, evidenciando-se, 

também, o reconto e a compreensão. 

Desse modo, esses dados trouxeram uma interpretação significativa e responderam aos 

nossos questionamentos. Após a obtenção desses dados coletados através das intervenções, os 

relacionamos com os desempenhos de alunos ouvintes atendidos (3 alunos no total, uma vez 

que cada um pertencia a um nível de aprendizagem) pela pesquisa O desafio de ensinar a leitura 

e a escrita no contexto do ensino fundamental de nove anos a fim de percebermos em que eles 

se interceptam. 

No que se refere à estruturação dessa dissertação, é necessário expor que a mesma está 

dividida em três capítulos principais. O primeiro intitulado Conhecendo história e sujeitos, no 

qual são expostos os entornos da construção sócio-histórica acerca dos modelos educacionais 
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desenvolvidos ao longo do tempo com a finalidade de desenvolver as competências 

“intelectuais” dos surdos. É pertinente, também, a discussão nesse capítulo acerca da inclusão 

desses indivíduos no contexto escolar. Para tanto, recorremos aos autores Lulkin (2000), Pereira 

(2011), Gesser (2009), dentre outros, que consolidaram pesquisas numa perspectiva histórica 

do indivíduo surdo, e em Mendes e Matos (2014) e Mantoan (2003) por trazerem discussões 

acerca da inclusão. 

O segundo capítulo Entre palavras e sinais, entre leituras e mundos, fazemos uma 

breve comparação em termos de estrutura das Línguas Portuguesa e de Sinais, buscando 

apresentar essas duas línguas sob a ótica de suas estruturas. Além disso, traz as concepções 

teóricas que norteiam o processo de letramento literário, bem como uma caracterização do 

gênero literário na categoria infantil dentro da Literatura Surda. Assim, para a consolidação 

desse capítulo, buscamos em Bakthin (2009), Martelotta (2011), além de outros autores que 

realizaram estudos na área da língua(gem), garantindo a LIBRAS um status de língua natural; 

nas pesquisadoras Soares (2012) e Rojo (2009) por trazer discussões acerca do letramento; e 

em principalmente no estudioso Cosson (2014) por abordar a questão do Letramento Literário. 

Também, construímos nosso banco bibliográfico acerca da Literatura Surda, pautando-nos em 

Candido (1995) Wilcox e Wilcox (2005) por discutirem a função e definição da Literatura 

Surda; Para delinear a Literatura Infantil na esfera das literaturas surdas e caracterizando-a 

quanto aos elementos que a enquadram em um gênero específico para crianças, utilizamos os 

teóricos Bakthin (2011) na busca pela definição do gênero literário para o público infantil, e 

também, em Meirelles (1984) para consolidar nossas discussões acerca desse gênero literário, 

além de outros autores que embasaram nosso trabalho. 

E com o último capítulo Em terra de surdo: desencantos e encantamentos, 

objetivamos analisar a realidade da aprendizagem de um indivíduo surdo, ou seja, os dados 

coletados a partir das observações da realidade escolar, especificamente nos atendimentos 

realizados pela psicopedagoga e também das aulas de Língua Portuguesa ministradas na sala 

de aula convencional; as entrevistas do professor envolvido no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno surdo; e, além disso, as atividades de intervenções, ou seja, esse capítulo 

reúne a síntese analítica de nossa pesquisa, e consequentemente condensa uma reflexão acerca 

do processo de letramento literário de um aluno surdo realizado numa escola pública da cidade 

de Pau dos Ferros/RN. 

Em relação ao tipo de pesquisa que foi desenvolvida, podemos perceber pela descrição 

dos procedimentos para coleta de dados e para intervenção, que desenvolvemos a partir de uma 

abordagem qualitativa, um estudo de caso de caráter interventivo, visto que foi estudado o 
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letramento literário de um indivíduo específico, o surdo. Assim, esperamos que a pesquisa 

possibilite tanto a (re)elaboração do sujeito no que tange os seus processos de formação 

enquanto leitor, no que tange o reconto, e a compreensão, quanto o aprofundamento da temática 

do letramento literário e surdez. 

Diante da problemática apresentada, e cientes de que não existe um método voltado ao 

letramento literário de indivíduos surdos, esperamos que essa pesquisa possa colaborar 

significativamente para que o sujeito da pesquisa fosse incluído e iniciado no processo de 

letramento literário, ou seja, dissemos iniciar, pois, esse processo é constante; nenhum 

indivíduo está plenamente letrado. Além disso, que ela possa contribuir para a ampliação de 

pesquisas já desenvolvidas na área de letramento e surdez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. I – CONHECENDO HISTÓRIAS E SUJEITOS 
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No que tange à constituição desse capítulo, apresentamos as abordagens educacionais 

construídas em torno da concepção de indivíduo surdo e sua aprendizagem, desse modo, 

pretendemos expor aqui os entornos da construção sócio-histórica acerca dos modelos 

educacionais direcionadas à aprendizagem dos indivíduos surdos. E, também, é pertinente 

construirmos uma discussão acerca da inclusão desses indivíduos no contexto escolar, uma vez 

que, atualmente, vivenciamos e/ou presenciamos a era da educação inclusiva, pautada em 

modelos que tentam quebrar o paradigma da exclusão. 

 

1.1 No caminho do bosque: da história às filosofias educacionais para indivíduos surdos 

 

Todo preconceito construído em torno dos indivíduos surdos (sendo vistos socialmente 

como incapacitados), também, fora construído em torno da educação, já que as possibilidades 

de educação dos surdos nunca foram pensadas, e isso os tornou indivíduos marginalizados – 

marginal no sentido de estarem sempre à margem de direitos básicos, como por exemplo, a 

educação. Em se tratando de repensar o estigma da aprendizagem defasada no percurso sócio-

histórico, um dos nomes que merece destaque na educação dos surdos, seguindo métodos 

próprios que garantiam o aprendizado da língua oral e escrita da língua dos falantes, é o abade 

espanhol Pedro Ponce de Leon (1520-1584), que ganhou destaque na nobreza espanhola por 

ensinar a quatro surdos nobres a falar, e, assim, terem direito ao patrimônio familiar. Segundo 

Pereira et al (2011) o método utilizado pelo abade era variável, ele fazia uso além da datilologia 

com as duas mãos, também, sinais desenvolvidos por monges beneditinos juntando-os aos 

sinais desenvolvidos pela família Velasco. 

Esse fato marca a educação numa perspectiva nunca antes pensada, a de educar o surdo 

e permitir que ele se insira na sociedade, e mesmo que seja numa visão reducionista, é um dos 

grandes marcos para a sociedade Surda. Para se modelar socialmente e garantir o direito a um 

status social, assemelhando-se ao de um ouvinte, o surdo deveria falar. Mas, isso é apenas o 

início do desenvolvimento das filosofias educacionais para educação de surdos. 

Diante dessa perspectiva, é interessante levantar um olhar sobre esse fato, isto é, 

inicialmente a igreja detinha o domínio sobre o desenvolvimento da educação para os surdos, 

e, infelizmente, a direcionou para uma camada abastada da sociedade, a nobreza. Assim, pode 

ser evidenciado um interesse capitalista em torno da educação dos surdos nobres. 

Segundo Lulkin (2000, p. 50) “[...] os interesses religiosos, econômicos e jurídicos 

eram os promotores de uma educação que precisava ser demonstrada perante uma 
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‘oficialidade’”. Ou seja, a educação nessa perspectiva tinha como finalidade garantir a 

prosperidade da nobreza e em contrapartida a da igreja, que recebia doações dos nobres. 

A comunidade Surda, mesmo que fosse apenas uma parte privilegiada, ganha novos 

patamares na área educacional e estudos começam a ser desenvolvidos na área da comunicação 

e da educação dos surdos. Outros fatos históricos também mostram o interesse incessante de 

pesquisadores em criar mecanismos de conhecimento para essa área, tendo em vista que a 

obscuridade não se referia somente às questões sociais, mas, também, no que se refere às 

pesquisas no campo da surdez. 

Outro nome surge seguindo o interesse em pesquisar a língua dos surdos, o pesquisador 

espanhol Juan Martin Pablo Bonet, que publica em 1620 o primeiro livro direcionado aos 

métodos educativos envolvidos na aprendizagem dos surdos. A obra intitula-se Reduccion de 

las letras y artes para enseñar a los mudos. Na verdade, a obra do escritor espanhol trata dos 

métodos utilizados por Ponce de Leon no processo de aprendizagem dos surdos (GOLDFELD, 

2002). A partir desse século, novos olhares foram lançados sobre a educação dos surdos e novas 

pesquisas foram realizadas em torno dos processos comunicativos desenvolvidos pelos surdos 

em interação eram criadas constantemente. A exemplo, tem-se a publicação do primeiro livro 

em inglês denominado Chirologia, de J. Bulwer.  

No entanto, as pesquisas direcionadas a estruturação da Língua de Sinais foram 

realizadas apenas há quase um século e mesmo depois das publicações do americano. E vale 

salientar que essas pesquisas subsequentes foram desenvolvidas na França pelo abade Charles 

Michel de L’Epée (1750), que em pesquisa de campo com surdos excluídos socialmente 

estudou e analisou os sinais utilizados por eles. 

Segundo Goldfeld (2002, p. 28-29) “L’Epée se aproximou dos surdos que 

perambulavam pelas ruas de Paris, aprendeu com eles a língua de sinais e criou os ‘Sinais 

Metódicos’, uma combinação da língua de sinais com a gramática sinalizada francesa”. Ou seja, 

o pesquisador recriou a partir da língua já existente um novo método que desse condições de 

educar os surdos. 

 
O método de l’Épée consistia em ensinar sinais que correspondiam a objetos 

específicos e mostrar desenhos quando queria que os surdos compreendessem 

algumas ações, depois procurando associar o sinal com a palavra em francês. Quando 

não havia sinal para expressões abstratas, l’Épée buscava diretamente na visibilidade 

da escrita uma expressão. (LOPES, 2011, p. 45). 

A partir dessa técnica descrita por Lopes (2011), denominada Sinais Metódicos, a 

educação dos surdos na perspectiva de L’Épée passa por uma mudança radical, pois o 

pesquisador adequa o processo de ensino e aprendizagem à realidade comunicativa dos surdos, 
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que era feita através das Língua de Sinais, e vale evidenciar que ele primava por uma educação 

igualitária, independentemente da classe social do sujeito surdo. 

No entanto, torna-se necessário expor a ideia de que “Alguns estudiosos cogitam a 

possibilidade de que a real intenção dessa aprendizagem fosse ensinar os surdos a ler a palavras 

de Deus [...]”. (BATISTA, 2012, p. 16). Torna-se evidente as intenções do abade em preparar 

os surdos para o processo de cristianização. De igual modo, podem-se citar as mesmas atitudes 

ocorridas com os índios brasileiros com a chegada dos padres jesuítas. E nesta perspectiva, a 

educação torna-se ferramenta de controle social perpassando valores ideológicos. 

Nesse momento histórico vê-se a criação dos primeiros indícios do que futuramente se 

tornaria a principal ferramenta no processo de ensino e aprendizagem de alunos surdos baseado 

no método bilíngue, isto é, a língua de sinais aliada à modalidade da língua vernácula escrita 

do país de origem do surdo que auxiliará na transposição didática de conteúdos, favorecendo 

assim aqueles alunos com perda auditiva. 

 

Esse período que agora parece uma espécie de época áurea na história dos surdos 

testemunhou a rápida criação de escolas para surdos, de um modo geral dirigidos por 

professores surdos, em todo mundo civilizado, a saída dos surdos da negligência e da 

obscuridade, sua emancipação e cidadania, a rápida conquista de posições de 

eminência e responsabilidade – escritores surdos, engenheiros surdos, filósofos 

surdos, intelectuais surdos, antes inconcebíveis, tornaram-se subitamente possíveis. 

(SACKS, 1989, p. 37). 

 

O autor acima citado mostra uma revolução no que diz respeito à saída dos surdos da 

obscuridade social, já que o método do abade francês ocasionou a emancipação dos surdos, 

antes aprisionada pela barreira comunicativa imposta pela sociedade ouvinte por eles 

apresentarem ausência da audição. Essa atitude tomada pelo francês desencadeou a criação de 

escolas para surdos que direcionavam esforços à aprendizagem de todos. 

No entanto, como toda ação que prima pelo bem de todos, essa também passara por 

percalços, ou seja, nesse mesmo contexto (1750) no qual L’Épée desenvolvera os Sinais 

Metódicos, outra corrente educacional, denominada de Oralismo1, fora criada para atender as 

“necessidades” dos surdos no processo educativo. Todavia, essa educação era pautada em 

estereótipos ouvintistas, pelos quais o surdo deveria aprender a oralizar assemelhando-se aos 

ouvintes. Conforme afirma Lopes (2011, p. 43), “A surdez, [era] entendida como um problema 

de saúde, castigo ou algo a ser corrigido, era tratada de forma a minimizar seus efeitos aparentes, 

fazendo-se os sujeitos surdos falarem como se fossem ouvintes”. 

                                                           
1 O oralismo defende que a comunicação com e pelos surdos se dê exclusivamente pela fala, sendo os sinais e o 

alfabeto manual proibidos. (PEREIRA, 2011, p. 09). 
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A corrente filosófica educacional denominada Oralismo fora desenvolvida pelo 

alemão Heinick que defendia a ideia de que o surdo para estar em sociedade deveria oralizar. 

Neste sentido, a principal finalidade do método oralista era colocar os indivíduos surdos em um 

patamar de “normalidade”, e, para tanto, não importava como deveria ser feito, desde que o 

produto final no processo fosse a fala. 

 
[...] antes de considerar que nada poderia ser feito pelos ouvidos ‘mortos’, ele tentou 

alguns procedimentos, inclusive, perfurou a membrana timpânica da orelha de um de 

seus alunos, fraturou o crânio de outro, sem falar nos pontos infeccionados atrás das 

orelhas de muitos. Suas ações eram, na verdade, tentativas de descobrir a causa da 

surdez, pois para ele os surdos educados por meio da Língua de Sinais eram sujeitos 

fracassados. (BATISTA, 2012, p. 20). 

 

Torna-se perceptível a posição dos defensores do Oralismo em relação à Língua de 

Sinais; desse ponto de vista, os surdos são considerados indivíduos inferiores. E, para torná-los 

sujeitos habilitados e emancipados socialmente, utilizavam-se práticas consideradas absurdas e 

antinaturais, como, por exemplo, a tortura e o castigo, além destas atitudes como: fratura no 

crânio de um surdo, perfuração da membrana timpânica, e dentre outras descritas por Batista 

(2012). 

Diante dessa perspectiva, é notório evidenciar que a língua pode ser considerada como 

característica identitária de um povo, isto é, a identidade natural do surdo está marcada pelo uso 

de sua língua, e forçá-lo a oralizar estaria diretamente ligado ao abandono de sua identidade. 

Dessa forma, “[...] a perda de identidade desses grupos está geralmente simbolizada pela perda 

da língua materna, em consequência de um processo de deslocamento linguístico na direção da 

língua dominante”. (KLEIMAN, 1998, p. 268). 

Pode-se confirmar, ainda, essa asserção segundo Pereira (2011), quando corrobora 

afirmando que a Língua de Sinais é o elo e fortalecimento dessa comunidade de falantes; 

falantes no sentido de sinalizadores, sinalizantes que utilizam uma língua manifestada pelas 

mãos através de sinais, sendo que qualquer forma de imposição linguística enfraqueceria essa 

união. 

As duas correntes filosóficas educacionais entram em divergência: a Língua de Sinais 

e o Oralismo disputam um mesmo espaço e foi necessário decidir qual seria o melhor método 

de desenvolvimento da aprendizagem pelos surdos, e, para tanto, se decidiu no Congresso de 

Milão de 1880, que o Oralismo deveria ser obrigatório nas escolas de surdos. 

Neste momento, a educação dos surdos sofre um retrocesso, já que os indivíduos 

inseridos em uma comunidade linguística diferente da dos ouvintes não teriam a facilidade de 

desenvolver a fala. Segundo Goldfeld (2002, p. 31), “O Oralismo dominou em todo o mundo 
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até a década de 1970 [...]”, ocorrendo a imposição linguística por quase um século sobre os 

surdos, depois desse congresso. 

A década de 1970 marca o fim da escravidão dos surdos a essa filosofia, e também o 

início de novos rumos para a esfera educacional, tendo em vista que nesse período foi criada 

uma nova corrente educativa para a aprendizagem dos surdos. A ela denominadou-se de 

Comunicação Total, por utilizar todos os recursos possíveis no processo comunicativo. 

 
O que se colocava como argumento a favor da CT é que esta seria uma filosofia que 

não se oporia à diferença surda, mas que possibilitaria aos indivíduos acesso a várias 

formas de aprendizagem e de interlocução linguística, ou seja, os surdos aprenderiam 

não apenas o português, mas também a língua de sinais. (LOPES, 2011, 63). 

 

A Comunicação Total se contrapunha as outras filosofias educacionais, pois, enquanto 

a Língua de Sinais primava pelo uso de recursos paralinguísticos e o Oralismo privilegiava a 

fala, essa nova filosofia tinha como comprometimento a comunicação, e não importava de que 

modo o surdo interagisse desde que ele se comunicasse.  

Goldfeld (2002) afirma que a criadora dessa metodologia, Dorothy Schifflet, utilizava 

esse método combinando a língua de sinais aliando-a à língua oral, leitura labial, treino auditivo 

e alfabeto manual, ou seja, era estabelecida a comunicação unindo os recursos comunicativos 

que o surdo dispunha: oralidade, sinalização e leitura labial. 

E a História da criação das Línguas de Sinais está atrelada ao desenvolvimento de 

correntes filosóficas educacionais, sendo impossível dissociar essa simbiose. E ainda, é notório 

afirmar que algumas dessas filosofias primam pelo caráter identitário do surdo, no caso a 

Língua de Sinais, enquanto outras, como o Oralismo, subjuga o sujeito a um posicionamento 

radical e antinatural de que ele deve falar. A efetivação das Línguas de Sinais como Língua 

passou por grandes desafios até ser reconhecida linguisticamente e socialmente. 

O contexto brasileiro em relação aos estudos e desenvolvimento das línguas de Sinais 

não difere de outros contextos já apresentados inicialmente nesse trabalho. Podendo-se expor o 

panorama brasileiro a partir de 1855, marco inicial, historicamente, após o qual se sucederam 

as primeiras abordagens da língua dos surdos. Isto implica afirmar que anterior a esse ano, os 

surdos viviam na obscuridade social, e permaneceram assim. A nobreza brasileira fora a 

primeira camada social a ter acesso à aprendizagem através da língua de sinais. 

Neste sentido, Goldfeld (2002, p 32) afirma que 

 
Em relação ao Brasil, temos informações de que em 1855 chegou aqui o professor 

surdo francês Hernest Huet, trazido pelo imperador D. Pedro II, para iniciar um 

trabalho de educação de duas crianças surdas, com bolsas de estudo pagas pelo 

governo. 
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A autora diz que os surdos ensinados por Huet estudam com bolsas pagas pelo 

governo, no entanto, algumas dúvidas ficam em evidência, pois seria possível que eles fossem 

netos do imperador brasileiro. A história deixa essas lacunas que podem ser preenchidas pela 

sociedade. 

Distanciando-nos dessas especulações, podemos afirmar que é notória a importância 

da criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, anteriormente chamado de Imperial 

Instituto dos Surdos-Mudos, no cenário brasileiro, e isso fora possível através da Lei nº 839, de 

26 de setembro de 1857, por D. Pedro II (MAZZOTTA, 2003), tendo em vista que isso se 

consolida um marco histórico no desenvolvimento da educação dos surdos brasileiros. 

Ainda em relação ao professor francês, ele utilizava uma metodologia que garantia a 

aprendizagem pelo surdo, e, para tanto, se fazia uso da Língua de Sinais. Esclarecemos, ainda, 

que Huet foi o patriarca da Língua de Sinais Brasileira e marcou positivamente os avanças na 

educação dos surdos brasileiros, porque ele fundou o Instituto Imperial Nacional de Surdos-

mudos, que hoje é conhecido nacionalmente por INES (Instituto Nacional de Educação de 

Surdos). 

Em relação ao professor Huet e sua prática pedagógica, e bem como o que ocorrera no 

Instituto com sua ausência, Vieira (2008, p. 45) salienta que ele: 

 
[...] seguia a língua de sinais e o currículo era composto de Português, Aritmética, 

História, Geografia, linguagem articulada e leitura sobre os lábios para os que 

tivessem aptidão. Huet deixou o instituto em 1862 por problemas pessoais e o seu 

cargo foi assumido pelo Dr. Magalhães Couto, que não era especialista em surdez e, 

por isso, deixou de realizar o treino de lábios no Instituto. Após uma inspeção 

governamental, em 1868, o instituto foi considerado um asilo de surdos, distanciando-

se, assim, do seu objetivo educacional.  

  

São perceptíveis as colaborações do francês Hernest Huet para a educação brasileira 

dos indivíduos surdos, no entanto, conforme ocorrera na Europa, o Brasil também sofrera com 

a implementação obrigatória da Filosofia Oralista, uma vez que socialmente, não importa o 

país, o surdo fora considerado como uma ameaça social. E através do Oralismo ele estaria apto 

a agir como cidadão. 

 
[...] ao longo da história da educação do surdo, duas vertentes marcaram esse percurso: 

a medicina, que caracterizava a surdez como deficiência relacionada a uma anomalia 

orgânica; e a religião que caracterizava principalmente como consequência espiritual 

ou castigo dos deuses. Do mesmo modo, no Brasil, percebe-se que essas duas 

vertentes coexistiam. (BATISTA, 2012, p.22). 
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Esses fatos marcam todo o processo de construção de uma língua, que exibida pelas 

mãos fora vítima de preconceito social por não ser compreendida por aqueles que não a 

conheciam. Além disso, no Brasil, o Oralismo perdurou por cerca de seis década, e nesse 

período os surdos eram obrigados a falar, pois a língua de sinais era proibida. (GOLDFELD, 

2002).  

Os fatos históricos que nos apontam o surgimento da Filosofia Educacional 

Bilinguismo, datam do período de 1979, com Suzanne  Boral-Maisong que iniciou a  primeira  

experiência escolar tomando por base essa filosofia. A mesma analisou uma classe com duas 

professoras (uma surda e uma ouvinte), na França, e, diante disso, é notório que tornou-se 

referência na educação de surdos. (FESTA & OLIVEIRA, 2012). 

Assim, situando-nos acerca das filosofias educacionais, devemos expor aqui, ainda, o 

bilinguismo, que por sua vez leva em consideração a Língua de Sinais enquanto instituição 

linguística adquirida naturalmente, pelas comunidades surdas, ou seja, a partir desse quesito de 

naturalidade linguística o indivíduo surdo desenvolverá sua competência comunicativa, e bem 

como incluir-se nos processos de aprendizagem. Desse modo, na perspectiva bilíngue não 

deverá haver a submissão de uma língua das minorias (falada por surdos) a uma língua 

majoritária (falada por ouvintes). Teoricamente, o bilinguismo pode ser definido de acordo com 

os postulados teóricos de Quadros (1997, p. 27) ao afirmar que: 

 

O bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que se propõem a tornar 

acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Os estudos têm apontado para 

essa proposta como sendo mais adequada para o ensino de crianças surdas, tendo em 

vista que considera a língua de sinais como língua natural e parte desse pressuposto 

para o ensino da língua escrita. 

 

É notório que os postulados da autora nos norteiam à compreensão de que a 

aprendizagem em contexto escolar deva ocorrer em um patamar bilíngue, corroborando a 

aprendizagem de uma segunda língua (ou a língua natural de seu país). Percebemos aqui uma 

relação de dependência que facilita o desenvolvimento da aprendizagem de modo mais apurado, 

tendo em vista que a partir do desenvolvimento de sua língua natural em um nível de 

aprimoramento escolar, o indivíduo surdo poderá desenvolver com maior eficiência o domínio 

da segunda língua, na modalidade escrita. Isso sendo ratificado, ainda, segundo Goldfeld (2002, 

p. 108) ao afirmar que:  

 

O bilinguismo (sic.) tem o grande mérito de divulgar e estimular a utilização de uma 

línguab que pode ser adquirida espontaneamente pelos surdos, a língua de sinais, bem 
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como sua cultura. Somente pela exposição a essa línguab, a criança surda pode 

desenvolver-se lingüística (sic.) e cognitivamente sem dificuldades. 

 

Vale salientar que o bilinguismo não estaria relacionado, unicamente, ao fator de 

crescimento escolar do indivíduo surdo, mesmo sendo notória suas contribuições, e, assim, não 

podemos fazer essa limitação aqui. Ainda, podemos afirmar que essa filosofia, também, permite 

o desenvolvimento do surdo enquanto indivíduo social, e como tal, pertencente a uma cultura, 

com um modus vivendi, consolidado através da sua língua. E conforme afirma Goldfeld (2002, 

p. 43) “O conceito mais importante que a filosofia bilíngüe (sic.) traz é de que os surdos formam 

uma comunidade, com cultura e língua próprias.” E será através do bilinguismo que esses traços 

pertinentes/pertencentes ao povo surdo seriam fortificados.  

Em decorrência disso e das lutas e direitos de todo indivíduo surdo, e graças ao 

aprofundamento de estudos linguísticos, como marco histórico, a Língua de Sinais foi 

reconhecida oficialmente, e hoje ela é legalmente a Língua oficial dos Surdos brasileiros. Tendo 

eles seus direitos linguísticos garantidos pela lei nº 10. 436 de 24 de Abril de 2002, pela qual 

se estabelecem as seguintes diretrizes: 

 
Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, 

com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão 

de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.  
Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 

concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e 

difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e 

de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 

Art. 3o As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de 

assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores 

de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. 

Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais 

e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação 

Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do 

ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. 

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a 

modalidade escrita da língua portuguesa.  

Art. 5º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 2002). 
É notória a importância dessa Lei no cenário da educação de surdos, e acreditamos que 

além de marco histórico e também represente um alicerce no reconhecimento social desse povo. 

Para fins de situar a legislação direcionada especificamente ao indivíduo surdo, podemos citar 

outro documento que traz suporte ao cumprimento da lei supracitada: o Decreto 5.626/05 que 

além de trazer a regulamentação daquela lei, assume que o surdo é um indivíduo que se insere 

no mundo através de experiências visuais; e aqui apontamos as principais contribuições desse 
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decreto para a oficialização e regulamentação da Língua Brasileira de Sinais, ao trata da 

inclusão da LIBRAS como disciplinar curricular em nível médio e superior; além fomentar 

acerca da formação do professor e do instrutor de LIBRAS. (BRASIL, 2005) 

No entanto, mesmo com meios legais para ser utilizada como ferramenta de 

comunicação, a Língua Brasileira de Sinais, ainda é vítima dos preconceitos sociais, 

remanescente de nossos antepassados. A atual sociedade tornou-se herdeira das mazelas 

sofridas pelo surdo no início da formação dessa língua, esquecendo que a LS é maleável, a 

exemplo disso, o território brasileiro apresenta duas línguas de sinais: a LIBRAS, denominada 

a Língua de Sinais dos centros urbanos e a LSKB que é a Língua de Sinais Kaapor Brasileira, 

utilizada pelos índios da tribo Urubu-Kapoor. 

Diante do exposto acerca do desenvolvimento do bilinguismo como sucessor das 

práticas educativas e filosofias educacionais mencionadas anteriormente, é necessário 

evidenciarmos que a expansão em nível nacional, de uma política educacional que privilegiasse 

o surdo e sua língua, foi decorrente das lutas dos movimentos pró-surdos, que romperam com 

“[...] os limites existentes no campo dos sistemas cultural e educacional hegemônicos, cujos 

parâmetros inferiorizavam a língua de sinais [...]. (ALBRES & GRESPAN NEVES, 2013, p. 

68).  

E, também, dos estudos na área da linguística da Língua de Sinais, iniciados 

internacionalmente pelo linguista Willian Stokoe (em 1960 prova que em termos de 

complexidade as Línguas de Sinais se equipara a qualquer outra Língua Natural), e 

nacionalmente pelas pesquisadoras Lucinda Ferreira Brito, Eulalia Fernandes e Tanya Amara 

Felipe, que de acordo com Albres e Grespan Neves (2013) se destacam no cenário da 

implementação de uma política educacional bilíngue pelo pioneirismo e na luta pelo 

reconhecimento da LIBRAS enquanto instituição social das comunidades surdas. 

Ainda vale ratificar que, igualmente à Europa, o Brasil passara pelas mesmas 

influências das filosofias no âmbito educacional e o ponto mais sensível no que diz respeito à 

educação dos surdos, foi a escolha do método; enquanto o Oralismo aprisionou o surdo à fala, 

a LS deu sua libertação. Muitos foram os embates entre essas filosofias, mas um consenso deve 

ser estabelecido: o surdo deveria ter total liberdade de escolha no método educativo, ou 

escolheria ser oralizado ou tornari-se um usuário das Línguas de Sinais. 

Logo, isso contraporia a aparente obrigatoriedade existente no cumprimento da 

legislação no que se refere a Língua Brasileira de Sinais, ou seja, é perceptível que a legislação 

linguística não abre possibilidades para que o surdo escolha o método que o incluirá no processo 

de aprendizagem; é evidente que mesmo reconhecendo o surdo como sujeito social, ainda há 
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uma imposição da sociedade hegemônica. Assim, diante dessa perspectiva o sujeito surdo é 

assujeitado, e obrigatoriamente deve saber Língua de Sinais independentemente da sua escolha 

para comunicar-se. 

 

1.2 O arvoredo da inclusão  

 

Hoje, podemos perceber que a Educação enquanto processo social no sentido de inserir 

todos os membros de uma sociedade abre um leque de possibilidades que permite a inclusão, 

inclusive, daqueles considerados do ponto de vista da deficiência, “especiais”, e, no nosso caso, 

os indivíduos Surdos2. Vale salientar que isso que vivenciamos e podemos até denominar de a 

era da inclusão ocorreu em decorrência das profundas mudanças sociais, principalmente no que 

se refere à aceitação desses indivíduos.  

A partir disso, Mendes e Matos (2014, p. 36) afirmam que: 

 

Com a implementação das políticas públicas em inclusão escolar, cresce o número de 

alunos do público alvo da Educação Especial nas classes comuns, fato que ajuda a 

compor um cenário nas escolas que tem desvelado as limitações e contradições do 

sistema educacional brasileiro. Assim, atores e autores educacionais são desafiados a 

construir saberes capazes de responder às demandas do cotidiano escolar relacionadas 

à convivência e aprendizagem na diversidade. 

 

É notório afirmarmos, também, que isso não aconteceu com certa facilidade, e 

tampouco, apresenta altos graus de eficiência, ou seja, concordamos com as autoras, ao 

evidenciarem a construção de saberes suficientes para elaborarem uma prática de fato inclusiva. 

No entanto, de acordo Mantoan (2003), essas práticas não se condensam de fato na realidade 

escolar. Encontramos discursos antagônicos que se distanciam de fato das práticas efetivas de 

inclusão, daqueles indivíduos que foram rotulados e enquadrados em padrões sociais de 

“normais” e deficientes, e no caso dos surdos, ora honrados ora sacrificados. 

A exemplo disso, podemos citar as culturas grega e egípcia que apresentavam pontos 

de vistas bem paradoxais à concepção de ser surdo. 

 

No Egito antigo, os surdos eram considerados pessoas especialmente escolhidas. Seu 

silêncio e seu comportamento peculiar conferiam-lhes um ar de misticismo. Já na 

Grécia Antiga [...], o gosto estético dos gregos fazia que a feiura ou o desvio fosse 

visto com desprezo. Assim, todos os indivíduos que fossem de alguma forma, um peso 

para a sociedade eram exterminados. (PEREIRA et al, 2011, p. 05-06) 

                                                           
2 Trazemos aqui a grafia de Surdo com S maiúsculo por tomarmos por base as concepções desse sujeito enquanto 

indivíduo incluso em um universo linguístico (Língua de Sinais), distanciando-o do patamar de deficiência, de 

acordo com Skliar (2005). 



30 
 

 

Depreendemos que a valoração negativa construída em torno deles, principalmente a 

da deficiência, se sobressaiu socialmente. Isso pode ser evidenciado quando se comparam as 

características, por exemplo, entre Surdo e ouvinte, os indivíduos que apresentam a surdez do 

ponto de vista ouvinte são portadores de uma deficiência que impossibilita a aprendizagem.  

Afirmamos que esse ponto de vista perdurou durante séculos na sociedade, e a 

Educação, logicamente, por estar inserida e compartilhar desses valores, também considerava 

a impossibilidade de haver o desenvolvimento cognitivo desses indivíduos e, assim, eles não 

poderiam ser inseridos em um processo de aprendizagem (e aqui entendemos que fosse a 

aprendizagem desenvolvida na escola). Distanciando-se disso, “A construção de uma sociedade 

inclusiva torna-se fundamental para a consolidação e desenvolvimento do estado democrático, 

em que a educação inclusiva é uma parte integrante e essencial” (MENDES e MATOS, 2014, 

p. 39).  

Mas, vemos que o processo educativo pode ser influenciado por forças ideológicas 

externas que não acreditam na capacidade de aprendizagem dos indivíduos Surdos.  É 

perceptível a negatividade construída em torno da surdez, e a história expõe alguns movimentos 

sociais ocorridos pela reconfiguração desse patamar no qual o Surdo estava inserido.  

É possível que o primeiro passo dado tenha sido em 1880, no Congresso de Milão, já 

mencionado em nosso primeiro capítulo, além desse, a história nos traz outros movimentos, e, 

a exemplo disso, em 1988 o Deaf Power, movimento organizado pelos surdos americanos, que 

lutavam pelo direito a uma língua e, também, pelo direito de serem tratados como diferentes 

em vez de deficientes (HAGUIARA-CERVELLINI, 2003). Foram traçadas lutas pela obtenção 

de reconhecimento e aceitação pela sociedade de que o Surdo é capaz de desenvolver-se 

enquanto indivíduo e agir socialmente, independentemente da sua surdez. 

E dentre tantos movimentos e mudanças em torno dos paradigmas da Educação 

Inclusiva, devemos elencar a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais 

realizada em 1994, Salamanca - Espanha, que ocasionou a construção da Declaração de 

Salamanca, que trata dos princípios, das políticas e práticas para a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais. (MENDES e MATOS, 2014).  

Ainda seguindo o fluxo dos movimentos que lutam pela garantia de uma educação 

inclusiva, sem discriminar ou enquadrar esses indivíduos em rótulos da deficiência, em 1999, 

na Guatemala, foi realizada a Convenção Interamericana que se propunha a extinguir as 

diversas formas de preconceito que cercam os indivíduos portadores de deficiência, 



31 
 

caracterizando o ato discriminatório como aquele que diferencia, exclui ou restringe, baseando-

se na deficiência, os direitos humanos desses indivíduos. (MANTOAN, 2003). 

Logicamente, muitos foram os movimentos que lutaram pelo direito à Educação 

Inclusiva desses indivíduos, se fôssemos descrevê-los as páginas destinadas a esse tópico não 

seriam suficiente. É sabido que esses movimentos impulsionaram a construção de documentos, 

legalmente, que sustentam os direitos individuais e sociais, e dentre esses o direito à Educação 

daqueles indivíduos. 

A esse respeito, não trataremos de todas, mas as que consideramos mais significativas 

para nossas discussões, como a Lei de nº 7.853/89, que dispõe sobre o apoio e integração social 

das pessoas portadoras de deficiência. Suas disposições, principalmente na área da Educação, 

estabelecem a inclusão, no sistema educativo através da modalidade denominada Educação 

Especial.  

Percebemos significância nessa lei para manutenção de uma modalidade educacional 

para atender essas pessoas, no entanto, o que nos intriga é justamente o termo integração. Sendo 

assim, subentendemos que mesmo inserindo a modalidade educacional Especial, essa não 

proporcionaria a inclusão, já que o documento prima pela integração desses indivíduos em 

sociedade, logo, há uma disparidade em sua constituição. 

A esse respeito Mantoan (2003, p. 14) salienta que “A indiferenciação entre o processo 

de integração e o de inclusão escolar é prova dessa tendência na educação e está reforçando a 

vigência do paradigma tradicional de serviços educacionais. Muitos, no entanto, continuam 

mantendo-o ao defender a inclusão!”. Concordamos com a autora, visto que os termos divergem 

da prática, pois a educação que prima pela Inclusão se distancia de modelos integrativos, já que 

esses não levam em consideração as peculiaridades dos indivíduos. 

Ainda em relação aos documentos oficiais que tratam da regulamentação do processo 

inclusivo de pessoas que apresentam deficiência, é oportuno trazermos aqui a Lei de nº 8.069, 

de 13 de Julho de 1990, principalmente em seu Capítulo IV, ao tratar da Educação de Crianças 

e Adolescentes, e também daqueles que apresentam necessidades educacionais especiais, 

afirma que: Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. Sabemos que isso é necessário, mas o que nos intriga na construção dessa Lei são as 

disposições em torno desses indivíduos, isto é, na leitura realizada não identificamos o 

desenvolvimento do trabalho em torno de uma Inclusão efetiva, ou até mesmo da valoração à 

diversidade.  
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Para superar isso, levamos em consideração o que salientam Mendes e Matos (2014, 

p. 41) é imprescindível: 

 

[...] uma proposta que considere a capacidade de aprendizagem desses estudantes, seu 

singular processo de desenvolvimento e a possibilidade de oferecer, a estes sujeitos, 

diferentes modos de compensação e diversos instrumentos [...] que venham a 

contribuir com a superação de suas dificuldades. 

 

E em relação a isso, pensando numa perspectiva de melhoramento em termos de 

Educação Inclusiva, e principalmente direcionada aos indivíduos Surdos e suas especificidades, 

não poderíamos deixar de expor a Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014, que aprova o Plano 

Nacional de Educação que tem vigência durante dez anos, e pelo qual são traçadas as principais 

metas e estratégias para Educação Nacional, e aqui inserida a Educação de Surdos. 

Expõe através do ponto 4.7 que vem:  

 

[...] 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 (às) alunos (as) 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 surdos-cegos. (BRASIL, 2014). 

 

É visível que inciativas foram tomadas e o reconhecimento de que uma educação que 

dê possibilidades para o desenvolvimento dos indivíduos portadores de deficiência (e sobretudo 

os Surdos) é necessário, principalmente, para quebrar os estigmas e marcas já construídas em 

torno das capacidades desses indivíduos. Não nos alongaremos aqui descrevendo e criticando 

as diretrizes já construídas. 

No entanto reiteramos que a construção de documentos, ou até mesmo regimentos que 

possibilitam regulamentar o processo inclusivo, muitas vezes acaba por provocar a 

normatização desses indivíduos, isto é, não seriam essas diretrizes um modo de colocar todos 

os indivíduos em um mesmo patamar? Acreditamos que sim, pois de acordo com Mantoan 

(2003, p. 11), essas diretrizes, também, podem ser compreendidas como:  

[...] um conjunto de regras, normas, crenças, valores, princípios que são partilhados 

por um grupo em um dado momento histórico e que norteiam o nosso comportamento, 

até entrarem em crise, porque não nos satisfazem mais, não dão mais conta dos 

problemas que temos de solucionar. 

 

Aferimos que essas diretrizes podem trazer uma solução imediata, que é a inclusão, no 

entanto, convém refletirmos sobre que tipo de “inclusão” está sendo feita para atender as 
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necessidades de aprendizagem desses indivíduos. Assim sendo, a inclusão para atender essas 

diretrizes não satisfaz a necessidade de apreensão, ou seja, executar a ação de incluir tem se 

consubstanciado apenas no ato de fazer esses indivíduos frequentarem a escola. 

E esse tipo de inclusão é pautado na prática reducionista de fazer alterações somente 

na parte teórica que consolida a Educação, e de acordo com Mendes e Matos (2014), parece-

nos que incluir atrela-se ao ato de fazer readequações educacionais, como por exemplo, 

alterações nos currículos e na parte física da escola, ou até mesmo, no modo como avaliar esses 

alunos.  

Desse modo, inferimos que incluir não se limita unicamente à essas propostas, claro, 

elas são essenciais, mas não primordiais. Corroborando isso, Mantoan (2003, p. 12), afirma que 

“A escola se entupiu do formalismo da racionalidade e cindiu-se em modalidades de ensino, 

tipos de serviço, grades curriculares, burocracia.” E diante disso, esqueceram-se de permitir, ou 

até mesmo trabalhar com o lado mais humano da educação, em decorrência disso acreditamos 

que a meta-educação já não satisfaz mais a atual sociedade, sendo essencial trabalhar no 

processo com a humana docência, enxergando as potencialidades dos indivíduos 

independentemente de suas limitações. 

 Novamente é visível as contradições que emergem desses discursos que primam pela 

inclusão. O que evidenciamos são divergências dentro da própria Política Educacional 

Inclusiva, e isto confirmado não só nas Leis já apresentadas anteriormente, mas também, 

principalmente, entre a Constituição brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996, de acordo com o que salienta Mantoan (2003, p. 23), ao afirmar que:  

 

A Constituição admite que o atendimento educacional especializado também pode ser 

oferecido fora da rede regular de ensino, em qualquer instituição, já que seria apenas 

um complemento, e não um substitutivo, do ensino ministrado na rede regular para 

todos os alunos. Mas na LDB (art. 58 e seguintes), consta que a substituição do ensino 

regular pelo ensino especial é possível. 

  

Em relação isso, podemos perceber que as propostas de inclusão promulgadas pelos 

movimentos pró-inclusão distanciam-se daquela proposta por Mendes e Matos (2014), que 

apontamos anteriormente. É notória que a prática inclusiva, logicamente, bem respaldada 

legalmente traz certos benefícios. Mas, é fundamental executá-la como modo de favorecer o 

desenvolvimento do indivíduo enquanto ser social e perceber nas suas peculiaridades as 

potencialidades necessárias para alcançar um desenvolvimento satisfatório, pondo-o em 

sociedade.  
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O primeiro passo para isso é enxergar a diversidade social dos sujeitos, tanto os 

rotulados como normais pela sociedade quanto aqueles que tem alguma deficiência apresentam 

particularidades independente do grau de “normalidade”, a exemplo, uma identidade 

construída. 

No caso dos indivíduos surdos, as lutas históricas, o modus vivendi se consubstanciam 

em traços que caracterizam uma cultura que se diferencia da cultura ouvinte, reconhecer a 

existência de uma Cultura Surda, reconhecemos sua Identidade, marcada por uma Língua. 

Nesse sentido, ao tratarmos de inclusão de indivíduos surdos, é pertinente levar em 

consideração sua Identidade (pela qual devemos enxergá-los não como deficientes auditivos, 

portadores de necessidades especiais, “mudinhos” e tantos outros rótulos já criados, e sim como 

Surdos) e trazê-la para o espaço escolar, pondo em prática, verdadeiramente a Inclusão. 

Assim, pautando-nos no princípio da diversidade como forma de incluir e enxergar as 

particularidades dos indivíduos é que se deveria consolidar a Inclusão, e a esse respeito, afirma 

Mantoan (2003, p. 25) ser necessário às instituições escolares e:  

 

[...] os estabelecimentos de ensino eliminem barreiras arquitetônicas e adotem práticas 

de ensino adequadas às diferenças dos alunos em geral, oferecendo alternativas que 

contemplem a diversidade (grifo nosso), além de recursos de ensino e equipamentos 

especializados que atendam a todas as necessidades educacionais dos educandos, com 

ou sem deficiências, mas sem discriminações. 

 

A partir desses movimentos e da criação de leis que preveem a inclusão desses 

indivíduos, podemos afirmar que: hoje, presenciamos a era da “inclusão”, ocorrida em 

decorrência das transformações sociais, provocadas por movimentos sociais pró-surdo, por 

exemplo, e, também, por pesquisas científicas, a Educação, enquanto sistema, abre a 

oportunidade para que aqueles indivíduos deixem os patamares de exclusão, segregação, 

inserção e passem a ser inclusos, ao menos no sistema educativo. 

 

 

 

 

Para tanto, de acordo com Mantoan (2003, p. 14), deve-se, primeiramente, 

 

[...] em nível institucional, a extinção das categorizações e das oposições excludentes 

— iguais X diferentes, normais X deficientes — e, em nível pessoal, que busquemos 

articulação, flexibilidade, interdependência entre as partes que se conflitavam nos 

nossos pensamentos, ações e sentimentos. 
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E a partir daí, perceber que a inclusão pode ser compreendida como um processo que 

se inicia desde a conscientização de que todos têm direito à educação, independentemente das 

suas condições físicas e intelectuais até a preparação dos profissionais que irão trabalhar com 

esse novo público, conforme afirma Magalhães et al (2011). E concordando com isso, Mantoan 

(2003, p. 16), afirma que “[...] a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, 

pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, 

mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral.” 

A partir das afirmações das autoras, percebemos que se tem uma definição ampla para 

o termo inclusão, e que esse ato possibilita a interação de todos, assim, quebrando todos os 

paradigmas, principalmente o do preconceito. No caso dos indivíduos Surdos, outra barreira a 

ser quebrada é a da comunicação para que eles possam estar incluídos. Aqui, a comunicação 

deve ser vista como a ponte entre sujeito e a aprendizagem, logicamente, é preciso 

evidenciarmos que o ato comunicativo está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da 

aprendizagem. 

Nessa perspectiva, a inclusão não pode se resumir somente ao ato de integrar um aluno 

surdo à comunidade escolar, desconhecendo todo seu contexto sócio-histórico que abarca suas 

vivências. Conhecer e interagir diretamente na comunidade Surda torna-se necessário para 

quebrar os próprios paradigmas do termo inclusão, ou seja, nessa perspectiva, acreditamos que 

incluir não implica apenas trazer o sujeito para dentro de determinado contexto, mas estar 

presente, também, no contexto do indivíduo. Acreditamos que muitas discussões ainda serão 

desenvolvidas em torno da temática da Inclusão, e até que esse “arvoredo” venha a tornar-se 

uma “floresta” que sustente fortemente os direitos, ações e práticas efetivas de inclusão, outras 

transformações sociais deverão ocorrer, principalmente, aquela que faz referência a aceitação 

das diferenças e não das deficiências. 

 

 

 

 

CAP. II – ENTRE PALAVRAS E SINAIS, ENTRE LEITURAS E MUNDOS 

 

Pretendemos com esse capítulo, apresentar a LIBRAS do ponto de vista estrutural e 

seu caráter natural de língua, através de uma breve comparação em termos de estrutura das 

Línguas Portuguesa e de Sinais. Além disso, se consubstanciam, aqui, as concepções teóricas 

que norteiam o processo de letramento literário, bem como uma caracterização do gênero 
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literário na categoria infantil. Aqui, também, construímos nosso banco bibliográfico acerca das 

histórias surdas, isto é, através da redefinição da literatura infantil, pautando-nos em um 

clássico, categorizarmos esse novo gênero como possibilidade para o letramento literário de 

alunos surdos. E ainda, trazemos os postulados teóricos acerca do conto, do reconto e das 

estruturas presentes nas narrativas que foram utilizadas na pesquisa. 

 

2.1 No bosque do significado encontramos as primeiras palavras, ou os primeiros sinais  

 

Socialmente, o homem é um indivíduo capaz de desenvolver múltiplas possibilidades 

no que diz respeito à comunicação, tendo em vista que ele usa diferentes meios para que se 

entenda o seu pensamento, ou seja, a expressão do pensamento humano é compreendida no 

meio exterior graças ao uso de uma linguagem comunicacional partilhada pelos mesmos 

indivíduos de uma comunidade linguística. Para essa perspectiva, a linguagem pode ser 

compreendida em diferentes níveis, e, pela qual os indivíduos a utilizam de forma a adequá-la 

a cada contexto situacional e aos diferentes níveis da comunicação humana.  

E, podemos afirmar que ela está intrinsecamente ligada à necessidade de se comunicar, 

pois a partir do desejo de interagir com o outro e com o mundo que o cerca, o homem 

desenvolve múltiplas possibilidades de concretizar a comunicação, fazendo uso da linguagem 

manifestada não só pela fala, mas, também, pela arte, pelo grito, por exemplo, levando em 

consideração cada contexto de produção.  

É notório afirmar que a comunicação humana se desenvolve em diferentes níveis e em 

um patamar linguístico que se diferencia do uso puramente da oralidade: pela sinalização do 

pensamento, ou seja, o contexto de uso da língua de sinais do surdo proporciona-lhe o 

desenvolvimento de um mecanismo que tem como a base comunicativa o sinal, e não a fala 

para se comunicar. 

Em relação ao desenvolvimento das habilidades comunicativas, Marcuschi (2007, p. 

66) afirma que: 

[...] as habilidades comunicativas não são puramente linguística, mas estão mescladas 

com outros. Postula-se que a linguagem não é autônoma nem independente de outras 

habilidades humanas, tais como o afeto, a imaginação, a memória, a atenção, as 

capacidades motoras e todas as formas de sensação humana. 

 

Diante desta asserção, pela qual Marcuschi (2007) expõe que a comunicação não se 

configura unicamente numa linguagem, sobretudo que esta linguagem é a oral e que 

humanamente se manifesta pela fala, pode-se afirmar que as habilidades comunicativas dos 
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falantes, bem como a utilização da linguagem, estão ligadas às possibilidades de uso, 

principalmente nos contextos de interação no cotidiano do falante, bem como, ao lado subjetivo 

dele. As emoções humanas são determinantes que também influenciam a aquisição e o 

desenvolvimento da linguagem, sobretudo, pela comunicação interpessoal. 

No que diz respeito à aquisição da linguagem humana, no campo da comunicação, é 

pertinente compreender que a interação com o semelhante é fator primordial para que ocorra a 

aquisição e o seu desenvolvimento, mesmo considerando que a linguagem é inata ao homem, 

mas é preciso compreender que é indispensável a participação do outro, daquele indivíduo que 

utiliza efetivamente a linguagem.  

Então, de acordo com Oliveira (1992) a linguagem do grupo social contribui para 

aquisição daquela pelos novos membros, dirigindo o seu desenvolvimento, ou seja, os 

indivíduos que dominam a linguagem efetivamente influenciam no desenvolvimento daqueles 

que ainda não tem um desempenho satisfatório. 

Para que se compreenda isso de modo mais claro, devemos levar em consideração os 

postulados de Travaglia (2006) no que se refere às concepções de linguagem que figuram a 

comunicação humana. Na perspectiva travagliana, a linguagem pode ser compreendida de 

acordo com as principais competências descritas abaixo, como: Expressão do pensamento, na 

qual subentende-se que a linguagem manifesta os desejos e anseios do falante, isto é, o 

pensamento humano é exposto pela linguagem em um ato comunicativo; Como instrumento de 

comunicação, compreende-se como meio objetivo para comunicação, percebe-se que a 

linguagem é a manifestação usual entre interlocutores que dominam um mesmo código 

linguístico, logo é importante que os indivíduos partilhem do uso de uma língua em comum 

para que a comunicação se efetive; E, por último, a concepção da linguagem é entendida como 

processo de interação, compreendendo que para se efetivar é indispensável que haja outro 

indivíduo, ou seja, “A linguagem é lugar de interação humana, de interação comunicativa” 

(idem, p. 23). 

É evidente a importância desses conceitos acerca da linguagem, tanto que outros 

pesquisadores, como, por exemplo, Koch (2010, p. 07), que de igual forma compreende a 

linguagem sintetizando-a em três principais conceitos: “a. como representação (‘espelho’) do 

mundo”, através dela o homem expõe a visão que ele tem acerca de sua realidade, tendo em 

vista que ele representa o mundo através da linguagem; “b. como instrumento (‘ferramenta’) de 

comunicação”, ela é inerente a toda e qualquer forma de comunicação, tornando-se impossível 

dissociar linguagem da comunicação humana; e “c. como forma (lugar) de ação ou interação”, 
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neste sentido, a linguagem pode ser compreendida como ação individual, mas impulsionada 

pelo meio. 

Diante do exposto, é notório ratificar que estas concepções embasam o que se conhece 

por linguagem e que elas estão intimamente ligadas a cada indivíduo, visto que ela é 

instrumento de comunicação humana e realizada pela ação de dois ou mais indivíduos no 

engajamento comunicativo. Nãos se podem conceber essas concepções separadamente, pois, 

como se afirmou anteriormente, elas estão intrínsecas à comunicação e, logicamente, 

pertencentes a cada indivíduo. 

Além dessas concepções, a linguagem também pode ser compreendida de acordo com 

as afirmações de Rosa (2005, p. 92), para a qual “A linguagem, inseparável do homem, está 

presente em todos os seus atos: é por meio dela que o homem forma seus pensamentos, as suas 

emoções; é o instrumento pelo qual influência (sic.) e é influenciado”. 

Assim, torna-se perceptível que o conceito de linguagem é abrangente, e é 

indissociável do homem e ser instrumento de comunicação, também pode ser utilizada como 

instrumento de manipulação social. Para tanto, não estaria limitada ao uso oral, podendo-se 

considerar um equívoco limitar esse conceito somente à fala, tendo em vista o pressuposto de 

que ela é expressão do pensamento humano. Dessa forma, o homem não expressaria seus 

pensamentos somente pela fala, mas, também, por imagens, pela música e, no caso das 

comunidades surdas, pelos Sinais. 

 “[...] a palavra linguagem aplica-se não apenas às línguas portuguesas, inglesas, 

espanholas, mas a uma série de outros sistemas de comunicação, notação ou cálculo, que são 

sistemas artificiais e não naturais.” (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 24). Neste caso, 

convém ratificar, que a linguagem é notadamente plurivalente, isto é, em dois níveis humanos, 

surdos e ouvintes, a linguagem é manifestada de formas diversificadas, levando em 

consideração os usuários das línguas, respectivamente. 

E, não é apenas com o uso da linguagem que a comunicação será efetivada, deve-se 

levar em consideração a utilização de uma língua, tendo em vista que por estar inserido em uma 

comunidade linguística o indivíduo a usa. Vale evidenciar que as comunidades surdas e 

ouvintes utilizam línguas de características diferentes quanto a sua manifestação. O campo 

comunicativo do surdo é baseado no sistema visuo-espacial, enquanto que a língua dos ouvintes 

utiliza-se do campo oral-auditivo. E mesmo apresentando campos comunicativos diferenciados, 

a linguagem é concretizada no uso de suas línguas, através das relações interpessoais em que 

eles estão engajados. 

Neste sentido, Vygotsky (1989, p. 44) salienta que: 
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[...] o pensamento verbal não é uma forma de comportamento natural e inata, 

mas determinado por um processo histórico-cultural e tem propriedades e leis 

específicas que não podem ser encontradas nas formas naturais de pensamento 

e fala. 

 

 Ou seja, a aquisição da linguagem contrapõe-se à aquisição da língua, tendo em vista 

que aquela é natural ao homem, enquanto que esta é convencional e adquirida, 

independentemente se for uma modalidade oral ou sinalizada. 

 

A língua deve ser vista dentro da realidade histórica, cultural e social, em que ela se 

encontra, isto é, em que se encontram os seres humanos que a falam e escrevem. 

Significa considerar a língua como atividade social, como um trabalho empreendido 

conjuntamente pelos falantes, seja por meio da fala, [...], [seja por meio de sinais]. 

(BAGNO, 2003, p. 19). 

 

Consideramos que ela é proveniente do fator social, mais precisamente do contexto 

em que cada indivíduo se insere e se reduz a um fator biológico, ou seja, o contexto sócio-

interacional comunicativo induz ao indivíduo adquirir uma língua, mas que esta será 

desenvolvida conforme a sua condição biológica.  

Aos indivíduos surdos não é favorável biologicamente o desenvolvimento de uma 

língua expressa pela fala, visto que eles não dispõem do aparelho auditivo biológico que permita 

desenvolver-se proficuamente uma língua oral e a audição permite a apropriação das 

informações linguísticas pertinentes à aquisição da língua produzida por ouvintes.   

Assim, para suprir uma falha biológica, o indivíduo surdo desenvolve naturalmente 

outros mecanismos linguísticos para se comunicar. A surdez não compromete o 

desenvolvimento cognitivo-linguístico, tendo vista que aquela neste patamar pode ser 

compreendida também como uma característica física do indivíduo. 

 

O surdo pode e desenvolve suas habilidades cognitivas e linguísticas (se não tiver 

outro impedimento) ao lhe ser assegurado o uso da língua de sinais em todos os 

âmbitos sociais em que transita. Não é a surdez que compromete o desenvolvimento 

do surdo, e sim a falta de acesso a uma língua. (GESSER, 2009, p. 76). 

Subentendemos que para que haja o desenvolvimento da língua de sinais pelo surdo é 

imprescindível que seja-lhe oferecido o contato com ela, e, além disso, pode-se considerar que 

o usuário da língua de sinais utiliza mecanismos naturais para efetivar a comunicação na 

ausência da audição e apropriar-se de artefatos linguísticos para constituir a linguagem. 

Corroborando esta asserção, Quadros e Karnopp (2004, p. 30) afirmam que as línguas de sinais 

 
[...] são uma realização específica da faculdade de linguagem que se dicotomiza num 

sistema abstrato de regras finitas, as quais permitem a produção de um número 
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ilimitado de frases. Além disso, a utilização efetiva desse sistema, com fim social 

permite a comunicação entre seus usuários. 

 

Nesta perspectiva, a língua de sinais não pode ser compreendida unicamente como um 

gesto realizado pelo seu usuário, visto que linguisticamente, ela é produzida através de critérios 

comuns a todas as línguas, tais como: flexibilidade e versatilidade, arbitrariedade, 

descontinuidade, criatividade e produtividade, dupla articulação, padrão e dependência 

estrutural, que permite ao falante construir enunciados que partem de unidades mínimas à 

constituição de estruturas mais complexas que não dependem da audição para ser construídos.  

Ratificando essa informação, Bakhtin (2009, p. 132) diz que “A língua constitui um 

processo de evolução ininterrupto [...]”, isso implica dizer que ela não para de evoluir e pode 

ser expressa por outros meios linguísticos. Vale ressaltar, que a linguagem, independentemente 

de qual seja o meio expresso, relaciona-se intimamente a língua, e é fazendo o uso dela que o 

falante ou sinalizante expressa à linguagem. 

 

2.1.1 E nas Línguas Naturais, os primeiros Sinais: a LIBRAS 

 

Conceituar as línguas naturais demanda a necessidade de conhecer os princípios 

básicos que especificam as diferenças entre uma língua natural e uma língua artificial, e para se 

conceituá-las, deve-se partir dessa diferenciação para se chegar a um conceito que preconize 

uma significação específica dessas línguas. 

Salientamos que as línguas naturais surgem a partir da necessidade da comunicação 

dos indivíduos em comunidade, o que causa uma reação natural de interação, e, a partir disso, 

desenvolvem-se os mecanismos que favorecem o ato comunicativo. A exemplo disso, podem 

ser citados os homens das cavernas, que através dos desenhos expunham o seu cotidiano (os 

desenhos podem ser considerados a forma primitiva de uma língua). 

A esse respeito, Batista (2012, p. 28) afirma que: 

As línguas naturais são efetivamente criadas em sociedade e pela necessidade de 

comunicação entre seus membros, ou seja, elas não podem ser criadas pela única 

comunicação entre duas entidades apenas, pois são estabelecidas e aperfeiçoadas ao 

longo do processo histórico da sociedade que lhe deu origem.  

 

É entendível que as línguas naturais podem ser consideradas, efetivamente, produtos 

do meio social expostas por uma capacidade natural do homem e que, conforme a necessidade, 

se reestruturam de acordo com cada momento sócio histórico. Já que as línguas naturais têm a 
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capacidade de refletir e refratar a realidade, fazendo isso em um processo contínuo, conforme 

cada evento comunicativo. 

E podem ser compreendidas como um complexo sistema de estruturas linguísticas 

inatas ao homem. Nesse sentido, Martelotta (2011, p. 129) afirma que “É notável que nenhum 

outro ser do planeta, a não ser o próprio homem, seja capaz de dominar naturalmente um sistema 

de linguagem tão complexo como uma língua natural mesmo após muitos anos de treinamento”. 

Nessa perspectiva, esse tipo de língua apresenta características que são atribuídas 

somente a elas, por serem dotadas de um comportamento próprio, que envolve os critérios de 

flexibilidade e versatilidade, arbitrariedade, descontinuidade, criatividade e produtividade, 

dupla articulação, padrão e dependência estrutural, e essas características não podem ser 

atribuídas às línguas artificiais. 

Em relações a algumas das características das línguas naturais, Quadros & Karnopp 

(2004) as descrevem da seguinte forma: 

 Flexibilidade e versatilidade – a língua pode ser utilizada nas diversas situações 

comunicativas, e através dela seus usuários podem extravasar emoções, impor o domínio. Além 

de situar a temporalidade no discurso, remetendo o interlocutor aos tempos: passado, presente 

e futuro. Ela é flexível e ao mesmo tempo versátil; 

 Arbitrariedade –as línguas naturais não estão presas à formas e significados. Os 

sentidos atribuídos às palavras ou aos sinais variam de acordo com cada usuário, e não existe 

uma relação intrínseca entre a palavra gato e o animal que ele simboliza, por exemplo. 

 Descontinuidade – as palavras são expressas de forma descontínua, mesmo 

aquelas que apresentam semelhanças em sua forma escrita, distanciam-se na significação;  

 Criatividade/produtividade – propriedade comum a todas as línguas naturais que 

permite ao usuário da língua criar um número ilimitado de enunciados a partir de unidades 

mínimas. 

Diante do exposto, é possível afirmar que se deve levar em consideração a comunidade 

linguística de cada indivíduo, pois, mesmo que todas as línguas naturais possuam uma 

legitimidade fixada nessas características, é evidente que para que haja compreensão é 

necessário outro indivíduo, tendo em vista que o sentido atribuído às formas linguísticas será 

dado por ele. (ROSA, 2005). 

Outra característica que deve ser evidenciada nas línguas naturais é o seu caráter 

evolutivo, isto é, sabe-se que todos os indivíduos dotados de uma língua a utilizam de forma 
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criativa, formulando e reformulando enunciados, partindo de unidades mínimas até as unidades 

mais complexas que podem expressar significados variados. 

Não limitando-se somente a isso, as línguas naturais são dotadas de variabilidade, 

ocorrendo alterações em diversos níveis, desde os locais aos continentais, pode haver uma 

infinidade de variações para uma mesma língua. E o que existem são arquétipos que podem 

servir de modelos para caracterizá-la, no entanto, vale ratificar que inexiste o critério de uma 

língua cristalina, pura, sem variações. 

Neste sentido, Bagno (2012, p. 44) afirma que: 

 
[...] [A língua] é uma nebulosa, no sentido astronômico do termo, em que léxico, 

gramática, discurso e semântica circulam, colidem, se fundem, fazem surgir novas 

estrelas e planetas. Em que cometas brilham repentinamente para logo desaparecer, 

nos ininterruptos processos de criação, destruição e recriação de mundos que é nosso 

universo mental, que só ganha forma e conteúdo nas trocas incessantes com outros 

universos mentais, com outras nebulosas. 

 

Corroborando as afirmações de Bagno (2012) ao tratar da língua como fenômeno 

nebuloso, vale salientar que é constante a transformação linguística da língua enquanto 

fenômeno biológico/social; biológico no sentido de que todo indivíduo possui a capacidade de 

criar enunciados, e social no sentido de que é necessária a interação com outros da mesma 

espécie ou da mesma comunidade linguística. 

Ratificamos que as línguas naturais estão em constante processo evolutivo, 

transformando-se e adequando-se aos novos contextos comunicativos que são criados por seus 

usuários. E, uma língua poderá abandonar suas formas “primitivas” e adquirir novas estruturas 

de acordo com cada época e falante. Exemplificando, tem-se a forma pronominal vossa mercê 

utilizada no fim do século XV e que, atualmente, resume-se a cê. 

Nesse processo linguístico evolutivo ocorre perda das estruturas do léxico e no caso 

da palavra primitiva vossa mercê, essa perde unidades mórficas reduzindo o seu significado a 

expressão cê, que é dotada de mesma significação, e, assim, são criadas novas palavras, que são 

incorporadas ao léxico das comunidades linguísticas. 

Do mesmo modo, a LIBRAS apresenta esse caráter variável, podendo em um mesmo 

país apresentar sinais diferentes com uma mesma significação. O que pode ser observado nos 

sinais que designam a significação para peixe, porco e verde, respectivamente apresentados 

abaixo, e, assim, corroborando, o caráter de variabilidade comum a todas as línguas naturais, 

independentemente da modalidade articulatória (visuo-espacial ou oral/auditiva). 

Figura 1: Variação de Sinais 
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Fonte: Batista (2012) 

Doravante, é perceptível que todas essas características descritas anteriormente 

postulam o possível significado de língua natural, e notadamente percebe-se o distanciamento 

que aquela possui em relação às línguas artificiais, por essas serem criadas por um pequeno 

grupo de indivíduos. Como exemplo desse tipo de língua tem-se o Esperanto3, que fora 

planejada na tentativa de unir a comunicação dos povos em nível mundial. 

Esse tipo de língua distancia-se dos princípios linguísticos comuns a todas as línguas 

naturais, e, neste caso, não se considera que “[...] a palavra é marcada por essa concepção de 

língua como atividade comunicativa: os sentidos de uma palavra são construídos 

historicamente, nos jogos que as pessoas utilizam, ao longo do tempo, ao fazerem uso da língua” 

(ROSA, 2005, p. 99). 

E independentemente da modalidade comunicativa, seja a língua sinalizada ou 

oralizada, ambas apresentam características comuns a todas as línguas naturais, mostrando, 

assim, que são infinitas as possibilidades da comunicação humana. Vale ratificar, ainda, que 

desconsiderar a Língua Brasileira de Sinais como língua natural das comunidades surdas do 

Brasil, de igual modo, seria negar que a Língua Portuguesa é a língua oficial dos ouvintes desse 

país, já que ela é de origem portuguesa. Assim, deve haver uma maior valorização da LIBRAS, 

que, em alguns casos, se torna desconhecida e vitimada. Compreendendo isso, faz-se necessário 

compreender as estruturas morfológicas que compõem essa língua natural. Tendo em vista que 

elas são dotadas de unidades mórficas composicionais, intrínsecas ao léxico. 

Salientamos que essas unidades são denominadas de morfemas, estruturas mínimas 

que, em alguns casos, isoladamente, não detêm qualquer significação, sendo essencial a 

combinação com outros morfemas. Neste sentido, existem aqueles morfemas que possuem 

sentido imediato, não sendo preciso sua ligação com outros.  

 

                                                           
3 O inventor dessa língua foi Lázaro Luiz Zamenhof, que nasceu numa pequena cidade da Polônia, na época em 

poder dos russos, chamada Bialistoque, em 1859. Na cidade, eram comuns as picuinhas entre vários grupos que 

viviam ali: poloneses, lituanos, judeus e alemães detestavam-se. Desde criança, ele tinha a idéia (sic.) de criar uma 

língua que acelerasse o entendimento entre os vizinhos. 

Em 26 de julho de 1887, com o auxílio financeiro de seu futuro sogro, Zamenhof lança o esperanto para o mundo. 

Publica um livro em russo com o alfabeto, 16 regras gramaticais, alguns textos e um vocabulário básico. Quase 20 

anos depois, em 1905, ocorre na França o primeiro congresso mundial da língua, o que se repetiria anualmente até 

a I Guerra. Disponível em:http://noticias.terra.com.br/educacao/vocesabia/interna/0,,OI3473745-EI8402,00.html 
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Alguns morfemas por si só constituem palavras, outros nunca formam palavras, 

apenas constituindo partes de palavras. Desta forma, têm-se os morfemas presos que, 

em geral, são os sufixos e os prefixos, uma vez que não podem ocorrer isoladamente, 

e os morfemas livres que constituem palavras. (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 

86). 

 

Na língua portuguesa, as palavras são criadas por constantes processos de formação e 

a reestruturação das palavras parte de unidades básicas como os radicais que formam as raízes 

dos itens lexicais. A partir de acréscimos na estrutura raiz se tem novas palavras. A exemplo: 

feliz; a partir desse item lexical se forma a palavra infeliz ou felicidade. Corroborando, assim, 

com a perspectiva de quadros-karnoppiana, a qual faz especificações quanto às estruturas livres 

e aquelas que são compreendidas como partes da palavra. Assim, no exemplo mencionado 

anteriormente, feliz pode ser considerado um morfema livre, tendo em vista que não necessita 

de outros morfemas para expressar uma significação ou sentido. Já o prefixo in acrescido ao 

morfema feliz é destituído de qualquer significado isoladamente. 

 
[...] as línguas de sinais diferem das línguas orais no tipo de processos combinatórios 

que frequentemente cria palavras morfologicamente complexas. Para as línguas orais, 

palavras complexas são muitas vezes formadas pela adição de um prefixo ou sufixo a 

uma raiz. Nas línguas de sinais, essas formas resultam frequentemente de processos 

não-concatenativos em que a raiz é enriquecida com vários movimentos e contornos 

no espeço de sinalização. (KLIMA & BELLUGI, 1979 apud QUADROS & 

KARNOPP, 2004, p. 87). 

 

Além disso, na Língua Brasileira de Sinais, conforme afirmaram as autoras, os 

processos de formação de sinais ocorrem divergentemente, tendo em vista que cada sinal na 

LIBRAS é dotado de significação, assim, para criar um novo item lexical, muitas vezes, é 

necessário compô-lo com outro sinal, atribuindo-lhe nova significação. Por exemplo, para o 

sinal IGREJA, utiliza-se do processo composicional de sinais: CASA + CRUZ = IGREJA. É 

notório afirmar que a composição do sinal ocorre simultaneamente. E ainda, com incorporação 

de sinais do léxico de outras línguas, isto é, com a ausência de itens lexicais na língua de sinais, 

o sinalizante utiliza-se da datilologia4 para soletrar as palavras desconhecidas, assim, ou soletra-

se o item lexical, como por exemplo, D-I-A-F-R-A-G-M-A; ou ele será incorporado à língua 

de sinais, sendo criado um novo sinal. 

As regras composicionais de sinais ou palavras através de morfemas são comuns à 

todas as línguas naturais, pois o léxico de toda língua natural passa por processos de formação, 

no entanto, cada língua desenvolve regras de estruturação próprias. Assim sendo, pode-se 

                                                           
4 Soletração manual não é uma representação direta do português, é uma representação manual da ortografia do 

português, envolvendo uma sequência de configurações de mão que tem correspondência com a sequência de 

letras escritas no português. (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 88). 
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afirmar que essa é a característica comum a todas as línguas naturais. E a partir das unidades 

lexicais são formadas as sentenças com maior grau de complexidade, isto é, de mão do léxico 

da língua o falante é capaz de criar enunciados dotados de múltiplos significados, mas, 

logicamente, a significação atribuída a essas sentenças também pode ser determinada pelo 

contexto em que fora produzida. 

De acordo com cada língua a sentença será construída seguindo regras inerentes a cada 

falante, exemplificando, os falantes/ouvintes de Língua Portuguesa constroem sentenças que 

serão estruturadas de acordo com as designações de Martelotta (2011, p. 131) ao afirmar que 

aquelas são construídas baseadas numa equação pela qual a enunciação será expressa pela 

relação sintagmática de seus elementos:  

Figura 2: Estruturação Frasal 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Martelotta (2011) 

A sentença representada pelo diagrama acima expõe claramente sua composição 

sintagmática, sendo através da relação dessas unidades expresso um sentido maior, e, ainda, 

pode ser considerada como uma estrutura simples, claramente expressa através da ordem direta 

dos seus elementos. E considerando-se a Língua Portuguesa, nesse caso, não permite aos 

usuários inverter seus elementos. Assim sendo, uma sentença construída da seguinte forma: 

Menino o revistinha a leu, não é considerada gramaticalmente correta. 

Ainda conforme aquele diagrama vemos a presença de classes gramaticais como os 

artigos (determinantes), os substantivos (sintagma nominal), e os verbos (sintagma verbal). 

Todavia, comparando as duas Línguas, torna-se perceptível a ausência de algumas classes 

gramaticais. A exemplo, a LIBRAS não dispõe de artigos, preposições e verbos de ligação, que 

podem ser encontrados em estruturas mais complexas na Língua Portuguesa. 

 
A LIBRAS não pode ser estudada tendo como base a Língua Portuguesa, porque ela 

tem gramática diferenciada, independentemente da língua oral. A ordem dos sinais na 

construção de um enunciado obedece regras próprias que refletem a forma de o surdo 

processar suas ideias, com base em sua percepção visual-espacial da realidade. 

(STROBEL & FERNANDES, 1998, p.15). 

 

S

O menino leu a 
revistinha.

SN

DET

O

N

menino

SV

V

leu

SN

a revistinha
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Diante do exposto, levamos em consideração os postulados de Quadros e Karnopp 

(2004, p. 135) ao afirmar que “A língua de sinais brasileira apresenta certa flexibilidade na 

ordem das palavras. Portanto, determinar a sua ordem básica não é tão trivial. [...] Apesar disso, 

são analisadas várias possibilidades de derivações que possam trazer alguma contribuição [...]”. 

Diferentemente da Língua Portuguesa, a LIBRAS apresenta estruturação frasal variável, pela 

qual pode ocorrer variações na construção em que ela será composta das seguintes formas: S 

(sujeito), V (verbo) e O (objeto), OSV e ainda SOV. 

 Afirmamos que a estruturação frasal da Língua Portuguesa segue uma 

sequencialidade que não pode ser verificada na LIBRAS, isto é, a língua oral está disposta em 

torno de elementos sequenciais: DET + N + V + SN. Enquanto, na Língua Brasileira de Sinais 

essa sequencialidade não é verificada, pois os elementos sintáticos são expostos de forma 

simultânea e há a presença de estruturas do tipo SVO, OSV e SVO, e serem consideradas aceitas 

pelo sinalizante. 

Ao referenciar a ordem da frase Quadros e Karnopp (2004) afirmam que a ordem direta 

comum entre as duas línguas, representada pela estrutura SVO são consideradas frases 

gramaticais. E, logicamente, o sentido será expresso não só pelos sinais, mas também pelas 

marcas não manuais, como por exemplo, as expressões faciais. Ratificamos, que nessas 

estruturas não é obrigatório o uso de marcas não manuais. EX: EL@ GOSTA FUTEBOL. 

A estrutura composicional apresentada acima difere da estrutura SOV e OSV, uma que 

nesse tipo de composição, obrigatoriamente, utilizam-se as marcas não manuais. E segundo 

Quadros e Karnopp (2004, p. 142) “Se não houver tais traços particulares, as construções são 

consideradas agramaticais”. Diante do exposto, torna-se evidente a diferença entre estruturas 

gramaticais e agramaticais, tendo em vista que essas dependem da ordem da frase. 

Segundo Pereira (2011) a ordem da frase na LIBRAS é expressa pelo princípio tópico-

comentário, ou seja, o tópico é considerado  o objeto expresso na sentença, no qual se 

desenvolve os demais itens lexicais do enunciado. EX: FILHOS VOCÊ TEM QUANTOS? 

Nesse caso, o item lexical FILHOS é o tópico, e o restante da sentença é o comentário. 

Diante do exposto torna-se evidente que as Línguas Naturais seguem regras próprias 

de estruturação frasal, na qual a estrutura dos enunciados depende das regras inerentes a toda 

língua, e independentemente da modalidade elas são naturais a todo falante (surdo ou ouvinte). 

Destacamos que comparar uma língua em detrimento de outra seria colocá-las em patamares 

de subordinação pelos quais surgiriam as desigualdades linguísticas, gerando, assim, possíveis 

preconceitos. O que deve ocorrer é a comparação sim, mas com a finalidade de conhecer suas 

estruturas.  
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2.2 Nesse bosque um mistério a ser desvendado: letramento literário, e a formação leitora 

de sujeitos 

 

O mistério da formação de leitores competentes, e principalmente de leitores de 

literatura, centra-se no modelo que é aplicado nas aulas de leitura, o processo de ensino e 

aprendizagem, de modo geral, deve ser propiciado com metodologias que facilitem o 

desenvolvimento, principalmente, da capacidade comunicativa, pela qual o sujeito poderá agir 

socialmente, fazendo uso de uma língua que se adequa as diversas situações sócio-interativas. 

Evidenciamos que os modelos tradicionais de aprendizagem estão alicerçados na 

concepção estagnada de que a língua é um sistema de regras, utilizada independentemente do 

indivíduo e seu contexto social, isto é, o conceito de Língua utilizado nas situações de 

aprendizagem é cristalizado, invariável, pelo qual o sujeito limita o significado aos padrões de 

certo ou errado. Essa concepção, segundo Travaglia (2006), limita a aprendizagem à prescrição 

gramatical. 

E quando esse modelo de aprendizagem prescritiva é aplicado à formação de leitores 

percebemos, as limitações, as quais são submetidos os aprendizes, pois a atividade de leitura 

acaba por restringir o indivíduo unicamente às informações contidas na superfície do texto. 

Nesse modelos de aprendizagem ler assemelha-se a uma atividade de mineração, pela qual o 

indivíduo deve garimpar as respostas que lhe serão suficientes para preencher as lacunas do 

sentido. 

 

 

A esse respeito, Koch e Elias (2012, p. 10), afirmam que a leitura: 

 

[...] é uma atividade que exige do leitor o foco no texto, em sua linearidade, uma vez 

que “tudo está dito no dito” [...] nesta concepção, cabe-lhe o reconhecimento do 

sentido das palavras e estruturas do texto. [E aqui] o leitor é caracterizado por realizar 

uma atividade de reconhecimento, de reprodução. 

 

Acreditamos que a atividade de reprodução sem reflexão não traz grandes significados 

ao desenvolvimento do leitor. Traz como consequência sua “cegueira”, já que se esse tipo de 

atividade prima pela reprodução, consequentemente, priva o leitor de enxergar os significados 

além da trama estrutural do texto, as entrelinhas escondem mais significados do que a própria 

superfície do texto. 
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A esse respeito é conveniente nos respaldarmos em Smith (1989) ao categorizar a 

forma e o volume da linguagem e traçando um paralelo com as nossas discussões acerca do 

desenvolvimento da leitura que se distancie de um patamar estrutural. O teórico afirma que o 

significado não é encontrado na estrutura textual, pelo contrário, esse paira nas visões que o 

leitor constrói acerca da sua realidade. O estudioso ainda afirma que “O significado está além 

dos meros sons ou sinais impressos da linguagem, e não pode ser derivado da estrutura aparente 

por qualquer processo mecânico e simples.” (SMITH, 1989, p. 43). 

Evidenciamos que a formação de leitores deve se aproximar de processos que os levem 

a refletir e não a copiar, e, para tanto, é imperativo compreender que a leitura não é apenas um 

ato de decodificação de signos linguísticos, ou seja, as atividades de leitura devem dar 

condições ao leitor para extrapolar a significação impressa a esses signos.  

Assim, de acordo com Koch e Elias (2012, p. 11): 

 

A leitura é uma atividade na qual se leva em conta as experiências e os conhecimentos 

do leitor; A leitura de um texto exige do leitor bem mais que o conhecimento do 

código linguístico, uma vez que o texto (grifo das autoras) não é simples produto da 

codificação de um emissor a ser decodificado por um receptor passivo.  

 

Levando em conta o posicionamento das pesquisadoras, está claro que o ato ler, na 

maioria dos casos, é desenvolvido seguindo o falseamento da decodificação. E já que estamos 

tratando de processos que favorecem a formação de leitores, esse modelo de aprendizagem 

pautado no decodificar está diretamente ligado à alfabetização, que subordina a língua à 

construção fonológica, pela qual o aluno aprende a ler através da associação fonema/grafema. 

Inferimos que é importante esse tipo de conhecimento, mas posterior a sua apropriação torna-

se imprescindível a aplicação de outros modelos para que o indivíduo se desenvolva 

produtivamente. 

É indispensável considerar modelos que levem o aluno a alcançar os significados 

expressos não só através do código, mas, sobretudo, os implícitos no contexto intra e extra 

textual. De acordo com Smith (1989, p. 42): 

 

[...] existe uma parte da linguagem que não pode ser nem diretamente observada nem 

medida, e esta parte é o significado. Em contraste à estrutura aparente, o significado 

da linguagem, seja falada ou escrita pode ser chamado de estrutura profunda. [...] Os 

significados não repousam sobre a superfície da linguagem, mas bem mais 

profundamente, nas mentes dos usuários desta: na mente daquele que fala ou escreve 

e na mente do ouvinte ou leitor. 
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Compreender o processo de formação leitora sobre essa perspectiva, requer a 

percepção que esse indivíduo está inserido em um contexto que oportuniza a apropriação de 

inúmeros significados, sobretudo, da visão de mundo, a qual não pode ser aprisionada, 

cristalizada em um único sentido, que simploriamente deturba a transitoriedade da própria 

língua. Mas, isso não é uma novidade, tendo em vista que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), de 1998, já preconizavam a atividade com a leitura numa perspectiva de produção de 

sentidos. 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, 

sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. não se trata de extrair 

informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. (BRASIL, 1998, p. 69-

70). 

 

É perceptível que as atividades de leituras propostas pelos PCNs articulam-se com 

modelos pautados na interação, pela qual o sentido é construído levando-se em consideração as 

relações do sujeito com o contexto no qual está inserido, e nessa perspectiva são relevantes as 

vivências, os saberes já adquiridos anterior a escolarização do indivíduo, logo não podemos 

negar que os saberes, de modo geral, não chegam até nós através da escola. Koch e Elias (2012, 

p. 10) expõem que esse modelo de aprendizagem seguindo a concepção interacional (dialógica) 

da língua, a significação adquirida através do ato de ler provém de outros contextos distante do 

leitor, mas que pode transcorrer eras. 

 

 

 

[...] na concepção interacional (dialógica) da língua, os sujeitos são vistos como 

atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são 

construídos no texto, considerado o próprio lugar da interação e da constituição dos 

interlocutores. [...] Nessa perspectiva, o sentido de um texto é construído na interação 

texto-sujeito e não algo que preexista a essa interação. 

 

As práticas de leituras tradicionais consolidadas, principalmente, no modelo de 

alfabetização já não dão contas de formar um leitor produtivo. Para isso requer que sejam 

construídas novas perspectivas ao se pensar na formação de um indivíduo, já que deve-se 

“Considerar o leitor e seus conhecimentos e que esses conhecimentos são diferentes de um 

leitor para outro implica aceitar uma pluralidade de leituras e de sentidos em relação ao mesmo 

texto.” (KOCH e ELIAS, 2012, p. 21). Isso implica enxergar as peculiaridades de cada leitor e 

seus contextos, pois cada um lê o mundo de inúmeras maneiras. 
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Cremos que a saída mais eficiente para assegurar a formação leitora dos indivíduos 

seja através do letramento, por esse permitir a apropriação da língua enquanto instituição social, 

distanciando-se da concepção de alfabetização. Antes de nos direcionarmos propriamente para 

os benefícios em torno das práticas de letramento, é oportuno traçarmos sua acepção, e 

especificar que o nosso principal interesse gira em torno do letramento literário. 

Assim, buscando uma primeira definição para o termo, Soares (2012, p. 18) define 

letramento como: “[...] o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado 

ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 

apropriado da escrita”. É perceptível que essa definição assemelha-se ao de alfabetização, por 

essa, também, dá condições para que o indivíduo aprenda a ler e escrever. Mas, o 

distanciamento das práticas se condessam nas possibilidades de formação leitora do indivíduo, 

isto é, o letramento permite que o indivíduo se altere durante e após o processo de apropriação 

da leitura e da escrita, diferentemente da alfabetização. 

Ratificando essa afirmação, é impossível se alterar através de um método que cristaliza 

as significações do texto, como salientamos anteriormente. Trabalhar a formação leitora numa 

perspectiva de letramento é provocar a mudança de posicionamento constantemente, e aí estaria 

implícita a alteridade ocasionada por esse processo, já que através dele traria à tona as leituras 

(de mundos) anteriores ao processo, mais especificamente, dos diversos usos que esse ato 

ocasiona. 

Essa mudança de posicionamento, em relação ao método de formação de leitores, 

surgiu a partir das profundas mudanças ocorridas na própria sociedade: as mudanças sociais, 

culturais e tecnológicas impulsionaram o desenvolvimento de um leitor mais requintado, que 

não limita-se somente a reproduzir, a copiar os ditames sociais, mas, a compreendê-los. Desse 

modo, é necessário que além de ler e escrever o sujeito saiba fazer uso desse sistema de 

aprendizagem. 

A esse respeito e corroborando nossas afirmações, Soares (2012, p. 20) afirma que 

“[...] só recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade social em que não basta saber 

ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às 

exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente [...]”. A grosso modo, 

letramento estaria diretamente ligado aos comportamentos linguísticos, especificamente os de 

leitura e escrita, mas diferenciando-se da alfabetização, visto que o letramento insere-se em 

comportamentos e práticas sociais da leitura e escrita, que não se desvinculam da realidade 

interindividual. 

De uma forma mais precisa, Soares (2012, p. 17), define letramento como: 
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[...] o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. Implícita 

nesse conceito está a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, 

políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja 

introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la. 

 

Concordamos com a definição proposta pela estudiosa, no entanto, não acreditamos 

que para o indivíduo estar realmente letrado seja preciso o domínio da escrita, isto é, se 

levarmos em consideração as comunidades ágrafas que ainda existem, que partilham e fazem 

uso de uma língua, nos mais diversos contextos sócio-interativos, essas desse ponto de vista 

seriam consideradas iletradas. Desse modo, percebemos que o letramento postulado por Soares 

(2012) apresenta-se um pouco contraditório, por limitar o desenvolvimento do letramento (e 

aqui imbricado a formação leitora do indivíduo) também ao domínio do código escrito. 

É preciso pensar no letramento como possibilidade de incluir socialmente os 

indivíduos marginalizados, aqueles que estão às margens do processo de escolarização por não 

partilharem do mesmo código linguístico que os demais, ou até mesmo, por ter impossibilidades 

físicas de apreender a realidade do mesmo modo que os outros indivíduos. Nesse sentido, é 

conveniente que se pense no letramento como possibilidade de efetivar a inclusão social, pois, 

de acordo Rojo (2009) é imprescindível que se transgrida aquela concepção de letramento 

pautado no uso e domínio da leitura e escrita, já que por não dominar o sistema escrito, por 

exemplo, alguns indivíduos estariam fora desse processo. 

Afirmamos isso, uma vez que no contexto escolar são encontrados uma multiplicidade 

de sujeitos, inclusive os Surdos. É sabido que um modelo de letramento respaldado no domínio 

da escrita, faria com que esses indivíduos continuassem marginalizados socialmente. Para tanto, 

tendo em vista a Língua utilizada por aqueles, é notório que se pense numa modalidade de 

letramento, que faça, sem distinção (Surdo/Ouvinte), os indivíduos progredirem letradamente.  

Em relação a essa possibilidade de letramento, Rojo (2009, p. 107), afirma que é 

preciso que a educação linguística leve em conta: 

 

[...] os letramento multissemióticos exigidos pelos textos contemporâneos, ampliando 

a noção de letramentos para o campo da imagem, da música, das outras semioses que 

não somente a escrita. O conhecimento e as capacidades relativas a outros meios 

semióticos estão ficando cada vez mais necessários no uso da linguagem [...] têm 

transformado o letramento tradicional em um tipo de letramento insuficiente [...]. 

 

As práticas de letramentos nessa perspectiva se distanciam tanto de modelos propostos 

pela tradicional alfabetização, quanto pela perspectiva apresentada por Soares (2012), 

justamente por levar em consideração as peculiaridades do mundo moderno, e aqui inserimos, 
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também, que essa modalidade de letramento proposta por Rojo (2009) traz à tona as 

particularidades linguísticas das minorias Surdas, já que, de acordo com Botelho (2010, p. 65) 

“No caso dos surdos, os processos de escolarização não estão voltados para a construção de 

sujeitos letrados.” E para se distanciar disso, o letramento numa perspectiva multissemiótica dá 

conta de letrar fazendo uso da Língua de Sinais, por essa ser expressa através de um código 

linguístico visuo-espacial, assim, sendo uma modalidade semiótica. Convém ressaltar que não 

estamos afirmando ser desnecessário a aprendizagem da escrita pelos Surdos, mas acreditamos 

que se partir de sua modalidade linguística será mais fácil para eles adentrarem no universo da 

escrita. 

Segundo Lodi et al (2013, p. 36): 

 
A consideração do que é ser letrado não pode ser reduzida, então, à aprendizagem da 

escrita como código de representação da fala, impondo uma dicotomização entre 

oralidade e escrita, prática que prevalece nas instituições de ensino e que pressupõe a 

existência de apenas um tipo de letramento; aquele restrito ao uso da escrita ao âmbito 

escolar. 

 

Nessa perspectiva, compreendemos que esse tipo de letramento pode se achegar à 

realidade multicultural, na qual convergem todas as formas de linguagem, isto é, o universo no 

qual o Surdo está inserido é dialógico, e para permitir o seu letramento nessa realidade, deve-

se levar em conta a multiplicidade de possibilidades, para que ele seja incluído no processo de 

aprendizagem, de fato. E se atentarmos para fatos históricos, por exemplo, os primeiros modos 

de interação social surgiram a partir da linguagem visual, expressa nas paredes das cavernas. 

Conforme expõe Lodi et al (2013, p. 38): 

 

[...] os primeiros registros escritos (a pré-escrita) foram inventados antes de serem 

postos em relação com a língua [falada] sua função era o registro visual da forma 

como aprendiam o real. O signo escrito não teve sua origem, assim, na palavra, como 

uma tradução, mas sim nos aspectos visuais do mundo e, por meio dele, as primeiras 

marcas de sociedades que se estruturaram em torno do visual. 

 

Esse fato nos faz refletir sobre os múltiplos sentidos que a prática do letramento recebe 

nesse novo cenário educativo, pois se a Educação permite a diversidade de sujeitos em um 

mesmo espaço, consideramos um retrocesso dos processos de aprendizagem não considerar a 

polissemia e prática dessa atividade, que pode trazer resultados bem mais produtivos, 

diferentemente do da alfabetização ou do letramento mais dominante. É preciso levar em 

consideração o que Rojo (2009, p. 118) afirma: “[...] trabalhar com a leitura e escrita hoje é 
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mais que trabalhar com alfabetização ou os alfabetismos: é trabalhar com os letramentos 

múltiplos, com as leituras múltiplas – a leitura na vida e a leitura na escola [...]”. 

Encarando a ideia de letramentos múltiplos como possibilidade para o 

desenvolvimento da aprendizagem de Surdos, é fundamental apresentarmos como dentre tantas 

alternativas, o Letramento Literário, ou seja, poderíamos escolher qualquer outra forma de 

letramento, mas priorizamos esse por seu objeto, que é a literatura, também ser vista como 

minoria nos contextos sociais, sobretudo, no escolar. Letrar literariamente, para nós, apresenta-

se como uma possibilidade de perceber a obra literária como universo multissemiótico, 

agregada a LS, se transfigura não mais em um sistema de signos escritos, mas também, visuais. 

No contexto escolar, quando torna-se objeto de aprendizagem, sendo abordado de 

modo eficiente, propicia a formação de um leitor competente, e ainda, os modelos de formação 

leitora, ancorados na literatura, pode transformar o leitor significativamente. Mas, contrapondo-

se a isso, é sabido que a literatura, hoje, ocupa um lugar na grade curricular que é de parcial 

desprestígio, tendo em vista que o currículo de Língua Portuguesa ancora o texto literário à 

gramática, aos exercícios supérfluos, sem grandes possibilidades de interpretação nos anos 

iniciais. 

Desse modo, percebemos o enfraquecimento da aprendizagem, da formação de um 

leitor também literário, e todos os pressupostos apresentados anteriormente sobre esse processo 

da formação leitora. A esse respeito Colomer (2007, p. 62) salienta que:  

 

A comunicação literária se produz desde o início e o que progride é a capacidade de 

construir um sentido através dos caminhos assinalados. Isto sustenta a ideia educativa 

de que a formação leitora deve se dirigir desde o começo ao diálogo entre o indivíduo 

e a cultura, ao uso da literatura para comparar-se a si mesmo com esse horizonte de 

vozes [...]. 

 

No entanto, a formação do leitor literário ainda não aparece veementemente no cenário 

educativo, em decorrência da ausência de práticas que levem em conta o esse tipo de texto (e 

ainda salientamos que essas práticas de leitura literária é que consolidam o Letramento 

Literário). O que ocorre é a priorização de gêneros em decorrência de outros, esquecendo-se o 

caráter multiforme que a literatura tem, e, se compararmos os textos literários aos não literários, 

perceberemos que aqueles apresentarão múltiplas possibilidades interpretativas, diferentemente 

desses. Conforme salienta Eco (2013, p. 39) as obra literárias “[...] não consistem numa 

mensagem acaba e definida, numa forma univocamente organizada, mas sim numa 

possibilidade de várias organizações confiadas à iniciativa do [leitor], apresentando-se, 

portanto, não como obras concluídas [...], mas como obras ‘abertas’[...]” 



54 
 

Trazendo a literatura para o contexto da formação leitora estaríamos garantindo o 

desenvolvimento de um leitor capacitado para usar sua língua em diferentes contextos e gêneros 

textuais. Não apenas isso, conforme acrescenta Colomer (2007, p. 31), ao afirmar que o texto 

literário:  

 

[...] oferece ao aluno a ocasião de enfrentar a diversidade social e cultural (grifos da 

autora), no momento em que têm início as grandes filosóficas propostas ao longo do 

tempo. [E] no campo da literatura dirigida às crianças e adolescentes e que a educação 

literária dos alunos deve incluir, se se deseja formar cidadãos preparados para 

entender a época atual. 
 

Essa alternativa de formação leitora é ancorada na literatura e deve partir da utilização 

desse tipo de texto, no entanto, não justifica a sua utilização como pretexto para se ensinar 

gramática, ou qualquer outra atividade metalinguística que possa favorecer sua deturpação, que 

acaba por limitar o desenvolvimento do leitor. A esse respeito Cosson (2014) elenca algumas 

atividades desse tipo, tais como: as interpretações que o livro didático traz, atividades 

extraclasses, fichas de leitura e debates em sala de aula. 

Diferentemente disso, pensar na literatura como norte da formação leitora é perceber 

nela, de acordo com Cosson (2014, p. 16) que: 

 

O corpo linguagem, o corpo palavra, o corpo escrita encontra na literatura seu mais 

perfeitos exercício. [...] A prática da literatura, seja pela leitura, seja pela escritura, 

consiste exatamente em uma exploração das potencialidades da linguagem, da palavra 

e da escrita, que não tem paralelo em outra atividade humana. 

 

Todavia, as práticas de letramento pautados na literatura ainda são desvalorizadas, não 

por serem desconhecidas, mas porque a literatura, como afirmamos anteriormente, está presente 

no contexto escolar desprestigiando o texto literários, isto é, “[...] a literatura só se mantém na 

escola por força da tradição e da inércia curricular, uma vez que a educação literária é um 

produto do século XIX que já não tem razão de ser no século XXI”. (COSSON, 2014, p. 

20). Neste caso, o texto literário (também o infantil) é considerado, unicamente, como parte do 

conteúdo curricular; um apêndice que é submetido a estudos da gramática, e utilizado em 

exercícios de interpretação, sem grandes perspectivas no desenvolvimento da compreensão 

leitora.   

Essa perspectiva de ensino que também subordina o texto literário ao léxico, à 

prescrição e à decodificação e isso é evidenciado por Lajolo e Zilberman (1998, p. 12) “O 

problema é que os rituais de iniciação propostos aos neófitos não parecem agradar: o texto 

literário, [...] é objeto de um nem sempre discreto, incômodo, desinteresse e enfado [...].” Diante 
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disso, torna-se perceptível que o ensino literário segue um regramento, que desprestigia o valor 

da literatura, pois o pedagogismo exacerbado a que é submetido o gênero infanto-juvenil da 

literatura, o torna desinteressante, assemelhando-se a um martírio, em que o leitor o tem 

unicamente como parâmetro para sua formação; modelo de como se lê e se escreve bem; 

esvaziando sua essência que é de caráter humanizador.   

Definido brevemente a função e o objeto do letramento literário, passamos as 

definições desse processo, também, de formação leitora. Enxergar nele as possibilidades de 

letrar literariamente todo e qualquer indivíduo, independentemente das suas peculiaridades 

físicas e cognitivas, é perceber a literatura não só como objeto de um processo, mas, sobretudo, 

como parte da formação humana. Nesse sentido, se a escolarização da literatura até o momento 

não trouxe resultados satisfatórios, isso implica refletir sobre as práticas desenvolvidas em torno 

do objeto do letramento literário.  

Para definir conceitualmente esse processo é necessário contrapô-lo ao tradicional 

letramento, proposto principalmente por Soares (2012), por esse restringir a formação leitora, 

também, ao domínio da escrita. O Letramento Literário pode ser definido como uma prática de 

formação leitora que tem como subsídio principal o uso da literatura. Isso porque de acordo 

com Cosson (2014, p. 17) “[...] a literatura tem o poder de se metamorfosear em todas as formas 

discursivas. Ela também tem muitos artifícios e guarda em si o presente, o passado e o futuro 

da palavra.” Compreendemos que o letramento pautado nesse postulado, permite ao leitor 

alcançar a fruição, sensibilização e compreensão da sua realidade. E ainda segundo o estudioso 

“[...] tornar o mundo compreensível transformando a sua materialidade em palavras de cores, 

odores, sabores e formas intensamente humanas”.  

Convém ressaltar que as práticas de leituras dentro desse processo de formação leitora, 

não se limitam unicamente a leitura de obras literárias, claro que esse é o passo inicial, mas a 

partir disso é que o leitor poderá trilhar caminhos que o leve a sua autoformação, e a partir daí 

adentre o universo da escrita, por exemplo, já que a nova experiência literária exige uma 

reelaboração do indivíduo. Assim, de acordo com Luke et al (2001, p. 114) apud Dionísio 

(2008, p. 81): 

 

De facto, ter em conta este projecto significará: ajudar os alunos a gerar e envolver 

perspectivas interculturais, contrastivas e históricas sobre os novos tempos, culturas, 

lugares do passado, presente e futuro; ajudá-los a envolver-se com outras culturas e 

corpos através do tempo e do espaço; ajudá-los a problematizar as culturas e o 

conhecimento dos textos sujeitando-se a um debate crítico, a julgamento; a criar 

condições que permitam a compreensão de como e em cujos interesses as instituições 

sociais e os textos refractam e torcem a realidade social e natural, manipulam e 

posicionam leitores e escritores.  
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Diante dessa asserção, apreendemos que os aspectos composicionais do processo de 

letramento literário se assemelham com os do letramento enquanto prática social, seguindo a 

perspectiva da interação leitor/obra/autor, isto é, o processo o qual estamos conceituando, 

também, parte do princípio dialógico, sendo esse particularizado pela obra literária, tendo em 

vista que essa traz a reverberação de outros discursos, de outros contextos, e principalmente de 

outros leitores. 

E assim, reconhecer que esse tipo de letramento permite não só letramento pautado em 

modelos de domínio da leitura e da escrita, mas, sobretudo, o poder humanizador, para tanto, 

de acordo com Cosson (2014, p. 23)  

 

[...] devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, como tal, 

responsabilidade da escola. A questão a ser defendida não é se a escola deve ou não 

escolarizar a literatura, [...], mas sim como fazer essa escolarização sem 

descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de si mesma que mais nega do 

que confirma seu poder de humanização. 

 

O Letramento Literário torna-se via para a humanização de todo e qualquer indivíduo, 

como salientamos anteriormente. Afirmamos isso, também, por acreditarmos que os atuais 

processos de formação leitora privam aqueles indivíduos excluídos dessa formação, e pensamos 

na possibilidade do letramento literário por acreditarmos que: de acordo com Candido (2011, 

p. 81) “[...], por via oral ou visual; sob formas curtas e elementares, ou sob complexas formas 

extensas, a necessidade de [fantasia] se manifesta a cada instante; aliás ninguém pode passar 

um dia sem consumi-la [...]”. E desse modo, não poderíamos deixar de direcioná-la, também, 

ao indivíduo Surdo. Todavia, de acordo com Botelho (2010) inserir um surdo no universo do 

letramento literário, é enxergar nela, um oásis em meio a um árido deserto de chances para o 

surdo, e construir novas possibilidades para que, de fato, esses indivíduos sejam incluídos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

2.3 Era uma vez... Histórias Surdas: (re)definindo conceitos de Literatura Infantil 

 

Podemos considerar que traçar a definição de um conceito, tão subjetivo que é o de 

literatura, é correr riscos, ainda mais se tratando da Literatura Surda, ou da Literatura Infantil 

Surda, pois essa apareceu no campo literário recentemente, as definições atribuídas a esse tipo 

de literatura ainda apresenta certa provisoriedade, mas o certo é que negar a sua existência seria 

como renegar a história cultural de um povo, e nesse caso, do povo Surdo. 
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O foco principal desse ponto é buscar uma definição para Literatura Surda Infantil, e 

para isso, é necessário partirmos dos conceitos já existentes para Literatura. Convém ressaltar 

que, não nos debruçamos sobre a teoria literária proficuamente, e tampouco, retrocederemos 

através da história para traçar aquela definição, mas trazemos aqui algumas discussões e 

inferências sobre essa categoria literária. 

Inicialmente ancoramos nossas discussões em Candido (1995, p. 174) ao elucidar que: 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque 

poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os 

tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, chiste, até as formas mais 

complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. A literatura 

aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os 

tempos (grifo nosso). 

 

Diante desse primeiro norte dado pelo teórico, é perceptível que o conceito para definir 

Literatura está diretamente ligado às manifestações sociais, tendo em vista que a literatura surge 

em sociedade em todas as fases da história da humanidade, desde a oral, até o advento do 

domínio da escrita. O que compreendemos a partir disso é que a literatura surge como forma de 

representação da realidade por trazer causos, experiências, ficcionalidade próprios do homem.  

E corroborando essa afirmação, Candido (1995, p. 174) ainda diz que “Não há povo e 

não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contacto com 

alguma espécie de fabulação.” Baseando-nos nessa premissa de que não existe povo que não 

produza ou entre em contato com alguma forma de literatura, afirmamos a existência de uma 

Literatura Surda. A união de um povo faz com que esse crie manifestações literárias, trazendo 

à tona marcas de sua cultura, ou de sua própria história de vida, nesse sentido, não seria diferente 

com o povo Surdo.  

Conforme expõe Meirelles (1984, p. 19), “Os povos primitivos, ou quaisquer 

agrupamentos humanos alheios ainda às disciplinas de ler e escrever, nem por isso deixam de 

compor seus cânticos, suas lendas, suas histórias [...].”, e de acordo com Candido (1995, p. 175) 

“Cada sociedade cria suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de acordo com seus 

impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um 

a presença e atuação deles.” 

  De acordo com os teóricos, é possível perceber que a literatura independe de um 

modelo de escrita, ou de um padrão que determina o que é ou não literatura, pois se fôssemos 

considerar qualquer obra escrita como literária, excluiríamos outras manifestações sociais que 

tem caráter literário, como por exemplo, os contos orais. Compreendemos que literatura é uma 
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produção escrita ou oral/sinalizada que tem por finalidade emocionar, encantar e permitir ao 

leitor percorrer a trama textual como princípio para sua (auto)(trans)formação. 

E considerar a existência de uma Literatura Surda é transgredir aquela definição inicial 

proposta por Candido (1995), na qual ele afirma que a produção literária se consubstancia no 

registro da escrita, tendo em vista que essa Literatura rompe com os padrões já existentes que 

concentram e priorizam a produção literária aos moldes da escrita, e o que temos nesse novo 

patamar literário é a existência de uma literatura visual, por ser consolidada através do uso das 

Línguas de Sinais. A esse respeito Wilcox e Wilcox (2005, p. 111) salientam que “[...] a maioria 

das línguas do mundo não são escritas. Isso certamente não significa que nessas línguas não 

exista trabalho literário.” 

É notório que o grupo social dos Surdos apresenta uma língua específica, e não seria 

possível a existência de uma literatura que não fizesse uso dessa língua, já que a interação entre 

indivíduos Surdos é realizada através da LS que faz uso do canal visuo-espacial, 

consequentemente, para produção literária, também, é necessária essa língua. Conforme 

salienta Karnopp (2010, p. 161):  

 

Literatura Surda é a produção de textos literários em sinais, que traduz a experiência 

visual, que entende a surdez como presença de algo e não como falta, que possibilita 

outras representações de surdos e que considera as pessoas surdas como um grupo 

linguístico e cultural diferente. 

 

A Literatura Surda, nesse sentido, traz as marcas de lutas sociais desse povo, que de 

acordo com o postulado em nosso Capítulo I, foram inferiorizados em relação aos indivíduos 

ouvintes, e legitimar sua existência é quebrar com esse estereótipo de oposição surdo/ouvinte, 

superior/inferior, tendo em vista que as características intrínsecas a essa categoria literária 

correspondem as peculiaridades existenciais, sociais e culturais do povo Surdo. A esse respeito 

Strobel (2009, p. 61) salienta que esse constructo social “[...] traduz a memória das vivências 

surdas através das várias gerações dos povos surdos. A literatura se multiplica em diferentes 

gêneros: poesia, história de surdos, literatura infantil, clássicos, fábulas, romances, lendas e 

outras manifestações culturais.” 

De acordo com Candido (1995, p. 176) a obra literária apresenta três faces, pelas quais 

nos envolvemos e nos humanizanizamos: 

 

(1) ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significados; (2) ela 

é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão de mundo dos 

indivíduos e dos grupos; (3) ela é uma forma de conhecimento, inclusive como 

incorporação difusa e inconsciente. 
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No que concerne a esses aspectos às obras surdas, podemos correlacioná-los do 

seguinte modo: para (1) se toda obra é construída em torno de uma estrutura e significados, 

compreendemos que esses princípios, também, podem ser aplicados à literatura surda, pois a 

construção desse objeto se apoia em torno da LS, e ao evidenciarmos o significado, sabemos 

que esse é construído particularmente pelo indivíduo; em (2), o autor elucida a estornação de 

emoções e visões particulares, o que implica dizer que todo indivíduo, independentemente de 

suas peculiaridades físicas, é capaz de sentir; e por fim, (3) tratando da literatura enquanto 

receptáculo do conhecimento, percebemos que as obras surdas, também, trazem em si esse 

conhecimento de mundo particular do Surdo. Assim, argumentamos que esses princípios 

também legalizam a existência de uma Literatura Surda, ora apresentando o mesmo caráter 

humanizador preconizado por Candido (1995, p. 180) ao expor que:  

 

Entendo por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que 

refutamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição ao próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos 

problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos 

seres, o cultivo do humor.  

 

A Literatura de modo geral traz em si essa característica preconizada por Candido 

(1995), a qual não podemos negar seu caráter transgressor, tendo em vista que é provocativa ao 

homem. Mas, não podemos evidenciar a existência da Literatura Surda pautando-nos somente 

no caráter humanizador, é necessário que exponhamos categorias mais específicas dentro dessa 

Literatura.  

Evidenciando que essa Literatura é semelhante à outras, Wilcox e Wilcox (2005), 

fazendo referência à literatura presente na Língua America de Sinais (ASL), especifica que a 

mesma, também, apresenta gêneros literários, os quais são identificados por: a oratória – 

fazendo parte desse gênero os cultos religiosos, os discursos públicos, plenárias e cerimônia de 

graduação; Folclore – reúne os sinais pessoais, piadas, anedotas histórias e as histórias A-B-C; 

e por fim, o gênero Arte Performática – está incluído nesse gênero a poesia. 

É perceptível que os gêneros abordados pelos autores se distanciam daqueles já 

consolidados pela crítica literária, mas é relevante que analisemos essa questão pela ótica 

transformativa da literatura, pois a literatura enquanto produto social a mesma acompanha as 

movências ocorridas dentro das esferas sociais, e de igual modo, se a sociedade faz emergir um 

novo grupo social, não há como negar que o grupo social Surdo produza uma literatura própria, 

que pode se desdobrar em gêneros literários diversos, iguais ou diferentes da literatura já 

consagrada. 
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E a exemplo da legitimidade da essência humanizadora da Literatura Surda, 

especificamente do gênero Arte Performática, apresentamos o poema A porta, por Ella Mae 

Lentz (1995) apud Wilcox e Wilcox (2005, p. 114): 

 

A gente estava simplesmente falando 

em nossa língua de sinais 

Quando surgiram soldados em rajadas, marchando ao hino 

Tomados pela febre ao ritmo do seu regime, 

Algemaram nossas mãos, estrangularam-nos com suas 

rédeas de aço. 

“Sigam-me! Fiquem na fila! Sentem-se já!”. 

O capitão, chicote na mão, 

Inflige sua sentença com este comando: 

Falem! 

“F-?” 

Falem! 

“-ó-? 

Falem! 

“-da?” 

 

Danem-se suas correntes! 

Nós pronunciaremos nossa própria libertação 

E articularemos alta e clara nossa mensagem 

 

 

E pelo espaço de um respiro, 

Nós daremos asilo um ao outro, 

Falando em nossa língua de sinais. 

[...] 

 

E um por um 

A gente vagueia pelo corredor da sua sintaxe estéril, 

Sem saber... 

 

É perceptível que o poema traz traços da história da luta, e principalmente da proibição 

do uso da Língua de Sinais, imposta pelo Oralismo sobre os indivíduos surdos, conforme 

salientamos em nosso Capítulo I. Então, podemos inferir que uma das marcas principais desse 

poema e de outros gêneros é retratar fatos ocorridos em sociedade, talvez, por isso, ela seja 

humanizadora.  

Em termos de padrões e caracterização de gêneros literários dentro da Literatura Surda, 

é importante considerar o que postula Sutton-Spence (2013) apud Karnopp e Silveira (2014, p. 

99) ao afirmar que existem três formatos que se coadunem na produção literária sobre surdos 

e/ou literatura em língua de sinais: “(i) literatura escrita sobre surdos dentro do cânone da 

literatura escrita” – aqui compreendemos como as obras já escritas que trazem os elementos 

sócio-culturais dos surdos; “(ii) literatura escrita por surdos com alguns deles culturalmente 

surdos” – obras literárias feitas por surdos; e “(iii) literatura em língua de sinais quase sempre 

produzida por surdos.” – obras construídas e sinalizadas por surdos.  
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Esses desdobramentos nos levam a refletir também sobre obras literárias que 

apresentam características de hibridez, já que foram feitas por ouvintes, mas que foram 

alteradas, incluindo elementos e aspectos culturais dos Surdos. Por isso, pertencem ao universo 

da surdez, pois a transgressão possibilita trazer os aspectos peculiares referentes a esses 

indivíduos. Em relação, principalmente a estas obras híbridas, percebemos que elas concede ao 

Surdo manter o contato tanto com a Literatura escrita já existente, ter acesso ao bem cultura 

universal, consagrado nos clássicos da literatura e ao capital cultural do seu povo. 

Esclarecido o que é e sua função, agora, lançamos mais um desdobramento em torno 

da Literatura Surda, e dentro dessa estão presentes as obras destinadas ao público infantil, e, 

nesse caso, temos Literatura Infantil e Surda que surge como forma literária destinada a esse 

público, é preciso explicar o que é Literatura Infantil, e expô-la dentro da Literatura Surda.  

Apontamos algumas das características que estão intrínsecas em uma boa parte dos 

textos literários destinados ao público infantil, e apresentamos os traços característicos próprios 

da infância que compõem as obras, delineando uma possível definição para esse gênero. Nesse 

caso, o que podemos apontar inicialmente, e pela própria tipificação e categoria literária, é a 

existência de obras literárias destinadas aos pequenos leitores. A própria crítica literária 

consagrou clássicos, a exemplo, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Pinnochio, como 

pertencentes ao universo infantil. 

No entanto, inicialmente, a compreensão que temos acerca dessa literatura, vem do 

que postula Meirelles (1984, p. 20) ao afirmar que: 

 

Evidentemente, tudo é uma literatura só. A dificuldade está em delimitar o que se 

considera especialmente ‘do âmbito infantil’. São as crianças, na verdade, que o 

delimitam com sua preferência. Costuma-se classificar como Literatura Infantil o que 

para elas se escreve. 
  

Levamos em consideração a afirmação da pesquisadora, pois é notório que toda 

produção direcionada ao público leitor da faixa etária de crianças pode ser definida como 

Infantil, mas é vital que entendamos que nem toda obra pode ser considera Literária, tendo em 

vista ser necessário que a mesma deva apresentar o caráter humanizador postulado por Candido 

(1995), ou aquelas que apresentam utilidade e despertem o prazer ao leitor, conforme Meirelles 

(1984). O que salientamos é que essas obras devem respeitar características pertinentes ao 

universo dos leitores pequenos, já que o modo de ser infantil se distingue do adulto por aquele 

caracterizar-se como fantasioso e criativo. 

É perceptível que há uma problemática em buscar uma definição precisa acerca da 

Literatura Infantil, e acreditamos que isso é decorrente da formação dessa categoria literária, 
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porque enquanto produto social, ela reflete as divergências de sua denominação, 

principalmente, por não existir a categoria infância.  

Sendo assim, de acordo com Gregorin Filho (2007, p.2): 

 

Não se via a infância como um período de formação do indivíduo, a criança era vista 

como um adulto em miniatura, uma etapa a ser rapidamente ultrapassada para que o 

indivíduo se tornasse um ser produtivo e contribuísse efetivamente um ser na e para a 

comunidade. 

 

E ainda, é preciso afirmar que este gênero fora criado para atender as necessidades 

sociais do contexto em que fora desenvolvido, necessitava de uma literatura que facilitasse o 

acesso à leitura daqueles indivíduos de faixa etária inferior aos adultos. Segundo Biasioli (2007, 

p. 97): 

 

A importância destinada à literatura infanto-juvenil é algo relativamente recente. 

Somente no século XIX a escola começou a se organizar e o livro didático, agora mais 

aperfeiçoado, deu outra forma ao ensino, principalmente ao da leitura de 

literatura infantojuvenil. Até então, as crianças e os jovens não podiam se valer de 

uma literatura dedicada totalmente a eles, o que fazia com que lessem obras 

endereçadas aos adultos ou, na maioria das vezes, nada lessem.  

  

É evidente o desprestígio contido nestas etapas do indivíduo, e correlação imposta 

entre a Literatura Infantil e a escola, e a finalidade, inicial, das obras literárias era corroborar o 

desenvolvimento educativo, e para tanto, as obras eram pedagogizadas. Distanciando-se disso, 

a infância e posteriormente a fase juvenil devem ser consideradas tão importantes quanto a fase 

adulta, visto que são partes do processo de formação e construção da identidade humana, e o 

contato inicial com o universo literário corrobora a formação do indivíduo.  

Outro fator que consolida a descaracterização da Literatura Infantil nos primeiros 

séculos de sua existência, é relação de pertencimento a uma classe social menos favorecida, 

nessa perspectiva, ser criança e pertencente às minorias sociais significava não ter 

acesso à leitura literária.  

 

A chamada literatura infantil [e juvenil], já que os textos se mostravam muito mais 

próximas de textos de prática pedagógica do que literários propriamente ditos; o 

caráter lúdico, tão importante para o desenvolvimento da criança, não estava presente. 

Assim, oral ou escrita, clássica ou popular, a literatura veiculada para adultos e 

crianças era exatamente a mesma, já que esses universos não eram distinguidos por 

faixa etária ou etapa de amadurecimento psicológico, mas separados de maneira até 

drástica em função da classe social. (GREGORIN FILHO, 2007, p.2).  

  

Diante dessa asserção, afirmamos que toda a construção do gênero infantil assimilou 

o seu contexto de produção, e inicialmente, desvinculada desse universo, surgindo a partir da 
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necessidade do mercado, pensou-se na criança e adolescente como fornecedores de capital, 

frequentadores de escola, uma perspectiva pedagógica, se embutido nas obras o pedagogismo. 

Distanciando-nos desse fato e buscando caracterizar as obras literárias do universo 

infantil, convém levar em consideração o que postula Pontes (2012, p. 49) ao designar as 

peculiaridades dessa categoria literária, afirmando que: 

 

 

 

Nossa posição é de que existindo uma obra literária destinada ao público infantil então 

essa obra é literatura infantil, e estamos falando em um tipo de obra de arte: a literária 

e que como tal deve apresentar características que a definem assim, o belo que se 

expressa e se coloca para apreciação, e por isso é relativa, permite leituras diversas no 

leitor, e provoca emoções. E por isso, não estamos falando de um amontoado de 

palavras tão somente que formam histórias, mas de uma arte que reflete o artista, que 

reflete o leitor.  

 

Percebemos que enquanto obra de arte, a literatura, e, também, a de gênero infantil, 

deve possuir uma das características principais, que é pertinente a toda obra literária: através da 

catarse5 impacta o leitor, ou seja, enquanto arte, o texto literário para crianças desencadeia no 

público: emoções e sentimentos tais quais as obras destinadas aos adultos. Salientamos que isso 

ocorre porque esse gênero possui características ímpares, já que são produções (enunciados) 

destinadas a leitores específicos e para alcançar uma boa recepção utiliza-se de uma linguagem 

própria, intrínseca a cada obra. 

Segundo Bakhtin (2011, p. 261): 

 
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de 

tudo, por sua construção composicional. 

 

Devemos levar em consideração o posicionamento bakhtiniano para a definição desse 

gênero, tendo em vista que a partir dele compreende-se que o texto literário infantil é uma 

construção composta por recursos linguísticos específicos, são obras direcionadas às crianças, 

e, logicamente, para que sejam atraentes, o encanto é a linguagem infantil, assemelhando-se ao 

universo dos pequenos já que eles pertencem a esferas comunicativas que utilizam uma 

                                                           
5 Souza (1987, p. 23) afirma que a Catarse está intrínseca a toda obra literária, e que ela ocorre “[...] mediante a 

criação de situações humanas fortes e comoventes, promover uma espécie de purificação ou clarificação racional 

das paixões”. 
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linguagem específica, como o caráter lúdico, assemelhando-se ao utilizado por crianças, o qual, 

também, caracteriza-se como parte do gênero literário infantil. 

Outro fator corroborativo para constituição desse gênero é o fator imaginativo e 

sonhador que ele pode provocar no leitor, ou seja, levando-se em consideração a criança, a 

leitura pode despertar a imaginação, expor escolhas para construção de “um novo mundo” no 

qual todas as possibilidades de acontecimentos são possíveis. Desse modo, segundo Wornicov 

(1986, p. 12): 

 

 

 
Sonhadora e imaginativa por natureza, aceitando sem surpresa ou hesitação o ilogismo 

e o inverismo dessas narrativas, no reino do faz-de-conta alcança a criança o seu 

mundo, vendo na princesa que dormiu cem anos ou no herói que venceu um temível 

dragão, os amigos com os quais convive no sonho e na inventiva.  

 

As características delineadas para definição do gênero literário infantil não podem 

estar ligadas somente às questões linguísticas, ao modo como a obra é escrita, tendo em vista 

que os fatores externos, como, por exemplo: o sonho e imaginação, também, são construídos 

pelo leitor, e esses podem ser considerados traços composicionais desse gênero, de acordo com 

Bakhtin (2011) ao afirmar que os traços estilísticos, como por exemplo: o conteúdo temático, o 

estilo, a construção composicional são ligados, indissoluvelmente, a certo tipo de comunicação. 

Cada produção é elaborada para atender determinado público, e, logicamente, para adequar-se 

à comunicação infantil as obras desse gênero são criadas respeitando essa esfera comunicativa.  

Então, se o público infantil está engajado e inserido em determinada esfera 

comunicativa, logicamente, tem-se um gênero específico para ele, tendo em vista que segundo 

Bakhtin (2011, p. 262): 

 
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada 

campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso que cresce e se 

diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo.  

 

Então, diante das inferências propostas pelo estudioso, é perceptível a existência de 

um gênero que privilegia o público infantil, isto é, é construída uma literatura específica 

levando-se em consideração a esfera comunicativa na qual estão inseridos os leitores pequenos. 

Além disso, todo o repertório de obras é construído em torno desse universo infantil, no qual o 

era uma vez e o todos viveram felizes para sempre são uma constante. 

Diante dessas inferências e discussões tecidas até o momento, é indispensável traze-

las para Literatura Surda destinada ao público infantil, e desse modo percebermos as 
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peculiaridades intrínsecas a esse tipo de obra. Para isso, utilizamos a obra Cinderela Surda 

(HESSEL, ROSA, KARNOPP, 2003) como ponte entre as especificações já expostas sobre 

literatura infantil e as obras da categoria Surda. E o que podemos expor inicialmente sobre a 

literatura infantil no campo da surdez, é a inexistência de muitos exemplares destinado a esse 

público. 

No que concerne a obra selecionada, trata-se de uma adaptação do clássico universal 

Cinderela, conhecida personagem no universo literário infantil, por ter a sua vida transformada 

de gata borralheira à princesa (é desnecessário descrever aqui todo o enredo, tendo em vista ser 

uma história conhecida mundialmente). Em Cinderela Surda, temos praticamente o mesmo 

enredo, mas o que prevalece é a caracterização do universo cultural da surdez dentro da obra, 

como por exemplo, os conflitos sociais e históricos vividos pelo povo Surdo. 

 Divergindo do enredo do clássico universal, justamente por aproximar a história de 

uma protagonista surda com a realidade socio-histórica dos surdos, na obra, a personagem 

principal vive alguns dilemas com a madrasta que é ouvinte. Nessa relação entre as personagens 

são impressas a dicotomia social Surdo/Ouvinte e e sobreposição de sujeitos, como pode ser 

percebido neste trecho: “Cinderela limpava e cozinhava, mas a madrasta e as irmãs nunca 

estavam satisfeitas. A comunicação entre elas era difícil, pois a madrasta e as irmãs só faziam 

poucos sinais.” (HESSEL, ROSA & KARNOPP, 2003, p. 12). 

 Outra especificidade em termos de aproximação com da realidade surda, é o fato da 

história se passar na França, país no qual temos os primeiros registros de uma Língua de Sinais, 

conforme salientado em nosso Capítulo I, e confirmado com o seguinte trecho: “Cinderela era 

filha de nobres franceses e aprendeu a língua de sinais francesa com a comunidade de surdos, 

nas ruas de Paris. O rei e a rainha contrataram o mestre L’ Epée para ensinar a língua de sinais 

francesa ao príncipe herdeiro do trono” (HESSEL, ROSA & KARNOPP, 2007, p. 8). 

Outras peculiaridades do universo das Línguas Sinais e da surdez também podem ser 

percebidas na obra, como os aspectos visuais. A obra é construída utilizando uma página para 

imagem, prendendo a atenção do leitor para as expressões faciais dos personagens, em outra é 

disposta a história na escrita de sinais, e além disso, ainda traz a representação simbólica da LS 

através da luva que a Cinderela perde. “De repente, Cinderela olhou para o relógio da parede e 

viu que já era quase meia noite. Com medo ela fez o sinal de tchau e saiu correndo. O príncipe 

segurou sua mão e ficou com uma luva enquanto ela tentava sair correndo.” (HESSEL, ROSA 

& KARNOPP, 2007, p. 24).   

Os aspectos característicos, próprios da Literatura Infantil, são percebidos 

principalmente no enredo, tendo em vista que o mesmo trata-se de uma adaptação, então o 
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carácter sonhador e imaginativo, proposto por Wornicov (1986), são mantidos, como por 

exemplo, os aspectos do faz de conta, a presença de seres mágicos como a fada madrinha e a 

transformação de objetos inanimados, e principalmente, o Era uma vez e o Viveram felizes para 

sempre.  

Acreditamos que o caráter literário da obra original não foi transgredido, e a adaptação 

não desmerece a qualidade do teor literário, pois, como bem ressaltamos anteriormente, a 

literatura por se tratar de uma produção social, pode ser passível de transformações, sendo 

alterada de um gênero a outro, ou de categorias de acordo com o público a que se destina. No 

que concerne a essa breve análise, intencionalmente, não a aprofundamos, já que essa não era 

nossa intenção. Pretendemos expor apenas os aspectos que a caracterizam como sendo 

pertencente à Literatura Surda destinada aos pequenos leitores. 

 

2.4 No caminho das narrativas: entre contos, recontos e estrutura 

 

Buscando nos encontrar no caminho das narrativas, tornou-se necessário definirmos 

conceitos que norteassem a nossa análise, desse modo, abrimos aqui espaço para discuti-los, e 

apontarmos sua relevância para o que consolidou-se em análise. Vamos elencar os conceitos 

principais de: conto enquanto narrativa, reconto e as concepções de estrutura, o que permitiu 

caminharmos sem que nos perdêssemos trilhando o caminho das narrativas. 

As narrativas independentemente de sua constituição sempre estiveram presentes em 

sociedade, elas fazem parte do repertório discursivo de todos os indivíduos. São intrínsecas à 

humanidade desde os seus primórdios, tendo em vista, que o homem narrava, através de 

imagens em paredes, o seu cotidiano. Podemos dizer que narrar é uma faculdade inerente ao 

homem, e que surge a partir da necessidade de contar a sua vida, por exemplo.  

Se contar está intrínseco ao desenvolvimento humano, essa afirmação pode ser 

confirmada por Petit (2009, p. 122) ao afirmar que “[...] ao longo da vida, para construir um 

sentido, para nos construirmos, jamais deixamos de contar, em voz alta ou no segredo da nossa 

solidão: as nossas vidas são completamente tecidas por relados, unindo entre eles os elementos 

descontínuos.”  

Corroborando esse posicionamento acerca da necessidade humana de construir 

narrativas, Gotlib (2006, p. 5) afirma que: 

 

[...] sob o signo da convivência, a estória sempre reuniu pessoas que contam e que 

ouvem: em sociedades primitivas, sacerdotes e seus discípulos, para transmissão dos 

mitos e ritos da tribo; nos nossos tempos, em volta da mesa, à hora das refeições, 
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pessoas trazem notícias, trocam idéias (sic.) e... contam casos. Ou perto do fogão de 

lenha, ou simplesmente perto do fogo. 

 

De acordo com a acepção da pesquisadora, podemos atribuir a primeira significação 

ao conto, sendo apreendidas como narrativas construídas socialmente que tem como principal 

característica a ação de contar, pela qual os indivíduos engajados nesse ato reúnem elementos 

que se consubstanciam em um conto, que de acordo com o seu valor pode desempenhar uma 

função. Então aquelas podem ser compreendidas como uma narrativas faladas, distinguindo-se 

da contação de uma notícia, pois essa não pode ser caracterizada como conto, tendo em vista 

que se distanciam do padrão esperado dessa narrativa, o qual apresentaremos posteriormente.  

O certo é que os contos sempre existiram e no decorrer do desenvolvimento da 

sociedade, e do advento da escrita, se adequaram a cada novo contexto ganhando novas 

roupagens. De acordo com Gotlib (2006, p. 6) “Embora o início do contar estória (grifo da 

autora) seja impossível de se localizar e permaneça como hipótese que nos leva aos tempos 

remotíssimos, ainda não marcados pela tradição escrita, há fases de evolução dos modos de se 

contarem estórias.”  

Apreendemos que a ação de contar histórias, causos, fatos inimagináveis, próprios da 

tradição oral, se configuram como marco inicial do que podemos categorizar como conto. No 

entanto, por se tratar de uma produção social, durante sua trajetória em sociedade foram 

incorporados outros modos de contá-las e a cada momento social foram agregadas outras 

possibilidades de como contar essas histórias. Acreditamos que o principal momento histórico, 

que acarretou uma mudança significativa ao ato de contar ocorreu com o advento da escrita, 

pois de acordo com Glotib (2006), a partir disso é que as narrativas de cunho oral puderam ser 

caracterizadas esteticamente como contos. 

Buscando definições mais precisas acerca da definição de conto, ainda trazemos as 

afirmações de Glotib (2006) ao traçar três definições acerca desse tipo de narrativa, de antemão, 

percebemos que mesmo com o advento da escrita, essas narrativas não perderam sua função 

principal. A pesquisadora define conto como “[...] 1. relato de um acontecimento; 2. narração 

oral ou escrita de um acontecimento falso; 3. fábula que se conta às crianças para diverti-las. 

Todas apresentam um ponto comum: são modos de se Contar alguma coisa e, enquanto tal, são 

todas narrativas (grifos da pesquisadora).” (GLOTIB, 2006, p. 11). 

Diante dessa afirmação, podemos perceber que o conto ainda mantém o seu caráter 

narrativo, tendo em vista que a história é construída em torno da narração de fatos que nos 

remetem a um teor temático, no entanto, justamente por ser primordial enquadrá-lo dentro de 

uma temática, o enredo é adequado a isso, e pode ser construído em torno de fatos que tragam 
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certa veracidade, histórias que se distanciam desse caráter de verdade, e por fim, as histórias 

fantasiosas, de mundos maravilhosos, aventuras inexplicáveis e criaturas fantásticas, e a partir 

daqui convertendo-se em conto literário. 

Sintetizando esse percurso dos contos da tradição oral, do registro dessas narrativas a 

partir da escrita, e se achegando até o conto literário, (Gotlib, 2006, p. 13) afirma que: 

A história do conto, nas suas linhas mais gerais, pode se esboçar a partir deste critério 

de invenção, que foi se desenvolvendo. Antes, a criação do conto e sua transmissão 

oral. Depois, seu registro escrito. E posteriormente, a criação por escrito de contos, 

quando o narrador assumiu esta função: de contador-criador-escritor de contos, 

afirmando, então, o seu caráter literário. 

 

É perceptível que até o conto literário, esse tipo de narrativa passou por várias 

transformações, assimilando características que permitiram atribuir-lhes este critério de gênero 

literário. Diante disso, por trazer em seu enredo particularidades próprias da literatura, é 

conveniente que apresentemos as características que conceituam de forma mais precisa esse 

gênero, enquanto modalidade narrativa, assegurada como conto literário. Salientamos que não 

nos debruçaremos profundamente nesses critérios, apontaremos as características pertinentes, 

somente, aos contos Chapeuzinho Vermelho e Pinnochio, pois esses foram utilizados em nossas 

intervenções. 

Essas histórias se enquadram na terceira concepção de conto proposta por Gotlib 

(2006), por seu enredo ser construído em torno de elementos próprios do imaginário infantil, 

ou mais precisamente, por serem entendidos como histórias que são contadas às crianças com 

a finalidade de diverti-las, ainda segundo a pesquisadora. Definindo de forma mais precisa, 

Gotlib (2006, p. 17) afirma que esse tipo de narrativa  

 

[...] liga-se mais estreitamente ao conceito de estória e do contar estórias, e refere-se, 

sobretudo, ao conto maravilhoso, com personagens não determinadas historicamente. 

E narra como “as coisas deveriam acontecer”, satisfazendo assim uma expectativa do 

leitor e contrariando o universo real, em que nem sempre as coisas acontecem da 

forma que gostaríamos.  

 

As narrativas que foram utilizadas em nossa pesquisa são enquadradas dentro desta 

categoria literária, Conto Maravilhoso, por sua estrutura e enredo reportarem a elementos 

próprios desse tipo de conto, isto é, são histórias criadas com a presença de personagens que 

não são trazidos da realidade, que são levados a determinados desfechos por suas ações, 

culminando com um fim que já é esperado pelo leitor. Em relação aos elementos, de acordo 

com o que afirmamos anteriormente, estão presentes criaturas mágicas, como: lobos e bonecos 
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que falam, fadas, e ações inexplicáveis, como por exemplo, duas pessoas saírem com vida de 

dentro de um lobo. 

Compreendemos, então, de acordo com Gotlib (2006, p. 18), que esse tipo de conto 

 

 

 

[...] não pode ser concebido sem o elemento “maravilhoso” que lhe é imprescindível. 

As personagens, lugares e tempos são indeterminados historicamente: não têm 

precisão histórica. Lembre-se do “Era uma vez...” que costuma iniciar contos deste 

tipo. E o conto obedece a uma “moral ingênua”, que se opõe ao trágico real. Não existe 

a “ética da ação”, mas a “ética do acontecimento”: as personagens não fazem o que 

devem fazer. 

 

As narrativas utilizadas nessa pesquisa não podem assumir outra característica que não 

seja o maravilhoso, tendo em vista que ambas as tramas obedecem a esses postulados postos 

pela autora, ou seja, relacionando o que postula Gotlib (2006) às narrativas Chapeuzinho 

Vermelho e Pinnochio percebemos que elas não apresentam precisão histórica ao que tange o 

desenvolvimento do enredo, além disso, é impossível fugir da moral imposta por essas 

narrativas, pelas quais o leitor percebe a redenção dos personagens. 

Além disso, aquelas são construídas em torno de armações que as sustentam, por 

trazerem em seus enredos elementos estruturais como: composição, noções de início/meio/fim 

e encadeamento dos fatos, e que mesmo com as inúmeras alterações ocasionadas pela 

(re)contação, aqueles são mantidos. Gotlib (2006) afirma que as narrativas que se enquadram 

nos contos fantásticos apresentam funções, transformações e origens, dessas apresentaremos 

apenas as duas primeiras por serem relevantes a nossa pesquisa. 

No que se refere a função proposta pela pesquisadora, é compreendida como as ações 

realizadas pelos personagens, as quais acarretam a um desfecho trágico ou não, já que os levam 

a viver determinadas situações que podem ocasionar uma perda, por exemplo. A esse respeito, 

podemos situar a perda da vovozinha, em Chapeuzinho Vermelho, e ainda, Gepeto perder-se 

em mar aberto, em Pinnochio. Em relação as transformações, essas são ocasionadas por 

alteração, redução, inversão, intensificação ou enfraquecimento das ações das personagens, e 

ainda, por substituição e assimilação. Acreditamos que as transformações são ocorridas em 

virtude da constante (re)contação dessas narrativas, que acabam por incorporar elementos do 

contexto no qual são recontadas. 

E as várias versões existentes dessas e de outras narrativas podem ser compreendidas 

como recontos, tendo em vista que apresentam elementos que não estão presentes nos contos 
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originais. Esse tipo de conto é caracterizado, principalmente, pelas transformações impostas 

sobre os contos que lhe serviram de base, então, é notório especificarmos de forma mais 

aprofundada essa categoria dentro da narrativa.  

Tomamos posse da concepção de conto enquanto narrativa, postulada anteriormente 

por Goblit (2006), pois entendemos que a ação de recontar está paralela a de contar, e se 

considerarmos que o primeiro conto apresentava características particulares, quando contado a 

segunda vez, seus elementos foram alterados assimilando outras peculiaridades que podem ser 

inseridas pelo contador, em virtude do público ou por se tratar de outro momento sócio-

histórico. Mas, salientamos que esse reconto apresenta o mesmo alicerce que sustentou a 

primeira contação. Distinguir os recontos dos contos originais, requer uma pesquisa mais 

aprofundada, que não será desenvolvida aqui, para tanto, apontaremos as características 

pertinentes aos recontos enquanto narrativa. 

Inicialmente, podemos apontar que o reconto surge a partir da interação entre 

indivíduo e um conto (compreendemos aqui o conto enquanto unidade discursiva, e assim, 

apresenta múltiplas variações, as quais podem ser reconhecidas como literários da tradição oral 

e/ou escrita), ou seja, dessa relação entre sujeito e história, na ação de narra-la novamente, é 

que se materializa o reconto. Para tanto, é necessário levarmos em consideração o que postula 

Iser (1999, 103) ao tratar sobre a interação indivíduo leitor e conto.  

 

A interação fracassa no momento em que [...] as projeções do leitor se sobrepõem ao 

texto sem enfrentar resistência por parte deste. Fracassar significa então não ocupar o 

vazio senão com as próprias projeções. Mas como carência mobiliza representações e 

projeções, a relação entre texto e leitor é bem-sucedida apenas se as representações 

são modificadas. 

 

Isso implica dizer, que o reconto é uma narrativa que naturalmente traz modificações, 

e, conceitualmente, nessa perspectiva, entende-se por reconto narrativas rememoradas que 

trazem transformações em um conto original. Em relação aos tipos de recontos podemos elencar 

duas categorias principais: aqueles que são expressos pela escrita, e os de caráter puramente 

oral, desse modo, inferimos que os recontos de caráter escritos surgiram, também, com o 

advento da escrita, enquanto que os orais, se mantém na mesma medida temporal das histórias 

contadas oralmente. 

Corroborando essa asserção, Marcuschi (2010) afirma haver quatro formas de reconto 

(vale salientar que o que denominamos de reconto, o teórico considera como retextualização, 

tendo em vista que a narrativa é vista sob a perspectiva textual, no entanto, nossa perspectiva a 

vê como atividade oral, tal qual, o conto): da fala para escrita, da fala para fala, da escrita para 
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fala, e da escrita para escrita. A perspectiva de retextualização ou reconto utilizada em nossa 

pesquisa enquadra-se na segunda forma proposta pelo autor, pois consideramos o reconto 

enquanto atividade de transformação da fala para fala. 

Seguindo as formas propostas pelo teórico e aquela que selecionamos para nossa 

pesquisa, podemos defini-la de acordo com a perspectiva marcuschiana, como sendo:  

 

[...] rotinas usuais altamente automatizadas, mas não mecânicas, que se apresentam 

como ações aparentemente não problemáticas, já que lidamos com elas o tempo todo 

nas sucessivas reformulações dos mesmos textos numa intrincada variação de 

registros, gêneros textuais, níveis linguísticos e estilos. Toda vez que repetimos ou 

relatamos o que alguém disse, até mesmo quando produzimos as supostas citações 

ipis verbis (grifo do autor), estamos transformando, reformulando, recriando e 

modificando uma fala em outra. (MARCUSCHI, 2010, p. 48). 

 

O conto oral torna-se reconto quando narrado por outro indivíduo, recriando-se a partir 

dele novas narrativas em sentido global, tendo em vista que é mantida a sua essência, isto é, por 

se tratar de uma atividade de recriação, e essa pode ocorrer de acordo com o que apresentamos 

anteriormente, através de alterações, reduções, e até mesmo por assimilação e inserção de outras 

narrativas, ou de acordo com o que afirmam Salles e Parente (2004, p. 72): as alterações podem 

ocorrer a partir de “[...] inferências, interferências e reconstruções”, mas, contrapondo-se a isso, 

consideramos que o próprio reconto já se caracteriza por uma reconstrução, tal qual postula 

Marcuschi (2010).   

Ainda caracterizando o reconto, suas peculiaridades podem ser apresentadas de acordo 

com Marcuschi (2010), tendo em vista que o teórico afirma que por se tratar de uma atividade 

puramente oral, o reconto traz marcas próprias da oralidade, pois seria impossível construirmos 

enunciados oralmente sem que se fizessem presentes hesitações, repetições e marcadores 

lexicalizados, ou ainda, o critério de continuidade, se caso o narrador esquecesse determinado 

trecho, e desse continuação ao reconto normalmente. 

O reconto traz essas características que são indissociáveis da fala humana, e para 

categorizá-la é importante compreender seus distanciamentos da modalidade escrita, que segue 

outro nível de linguagem, e consequentemente outro modo de se recontar. Estamos afirmando 

que os recontos dentro de determinada modalidade seguem padrões estipulados em decorrência 

de um modelo pré-estabelecido. Se o reconto é oral, esse tende a reproduzir a estrutura base de 

um conto, narrado ou ouvido anteriormente.  

Marcuschi (2010, p. 47) ressalta que recontar ou retextualizar não significa pôr ordem 

no que está desordenado, mas sim, “[...] a passagem de uma ordem para outra ordem.”. Diante 

disso, apreendemos que independentemente da forma de recontar, essas narrativas apresentam 
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inúmeras variáveis de características, modelos, padrões, as quais apenas podem ser postas em 

práticas se houver compreensão, isso postulado por Salles e Parente (2004, p. 72) ao afirmarem: 

“A compreensão de um texto ou discurso implica a criação de um texto base, que organiza 

hierarquicamente todas as proposições explícitas no texto.”, ou seja, para que haja reconto é 

fundamental que se compreenda as disposições de uma narrativa. 

Ressaltamos o que evidenciamos anteriormente, tendo em vista que todo reconto é 

construído a partir de um protótipo ou modelo pré-estabelecido, isso de acordo com Kintsch e 

van Dijk (1978). A partir de um texto base, que servirá de modelo o narrador pode desenvolver 

inúmeros recontos, transfigurando a estrutura da narrativa para atender as necessidades de seus 

interlocutores, e ainda, como forma de preencher lacunas deixadas pelo esquecimento de fatos. 

De acordo com o que postula Zilberman (1989, p. 19), ao afirmar que “[...] o leitor converte-se 

numa peça essencial [...]”, e aqui compreendemos que é o leitor que preencherá as lacunas 

deixadas pela leitura. 

Ao discorrerem sobre o preenchimento das lacunas em recontos, Kintsch e van Dijk 

(1978, p. 368) afirmam que: “[...] it becomes necessary to make some provision in the model 

for connecting each chunk to the ones already processed6.”, ou seja, se durante o reconto o leitor 

traz algumas lacunas que são ocasionadas por esquecimento, essas são preenchidas 

automaticamente por ele com outros fatos, para manter a coerência com o texto que lhe serviu 

de modelo. Não apenas por isso, mas pelo simples fato de que todo reconto tende a manter uma 

coerência referencial com o texto base, que e poderá ser um novo texto mas que apresenta as 

mesma características que o conecta ao original. 

Ao tratarem de Coerência Refencial, Kintsch e van Dijk (1978, p. 369) afirmam que:  

 

A coherent text base is therefore a connected graph. Of course, if the long-term 

memory searches and inference processes required by the model are not executed, the 

resulting text base will be incoherent, that is, the graph will consist of several separate 

clusters. In the experimental situations we are concerned with, where the subjects read 

the text rather carefully, it is usually reasonable to assume that coherent text bases are 

established
7
. 

 

Diante do exposto pelos estudiosos, podemos afirmar que o reconto é construído em 

detrimento dessa relação de coerência com o texto base, e assim, compreendemos que quanto 

                                                           
6 Torna-se necessário fazer algumas inferências no texto base para conectar cada pedaço que é processado. 

(Tradução nossa) 
7 O texto base é coerente, assim, seus elementos estão conexos. É claro que, caso as pesquisas requeridas pela 

memória de longo prazo solicitadas pelo modelo não são executadas, o texto base será, então, incoerente. Ou seja, 

o texto será construído por inúmeros grupos separados. Em casos como os que estamos estudando, onde a leitura 

do texto é feita cuidadosamente, a coerência com o texto base é estabelecida. (Tradução nossa) 
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maior a coerência, maior a probabilidade do indivíduo trazer os elementos que constituem o 

texto base. Isso não implica dizer que o texto base não foi alterado, mas, que suas características 

peculiares foram mantidas. Ao nos referirmos às características peculiares de um texto, 

pautamo-nos no princípio de que todo texto é organizado e construído em torno de duas 

estruturas principais, denominadas de Macroestrutura e Microestrutura, por Kintsch e van Dijk 

(1978), e nomeadas por Smith (1989) de Estrutura Profunda e Estrutura Aparente, 

respectivamente.  

Kintsch e van Dijk (1978, p. 365) afirma que:  

 
The microstructure is the local level of the discourse, that is, the structure of the 

individual propositions and their relations. The macrostructure is of a more global 

nature, characterizing the discourse as a whole. These levels are related by a set of 

specific semantic mapping rules, the macro rules. At both levels, we provide an 

account of the intuitive notion of the coherence of a discourse: A discourse is coherent 

only if its respective sentences and propositions are connected, and if these 

propositions are organized globally at the macro structure level
8
.  

 

E para Smith (1989, p. 42) “Todas as características observáveis da linguagem, que 

existem no mundo à nossa volta, podem ser chamadas de estrutura aparente (grifo do autor).” 

Definido a Estrutura Profunda, o estudioso afirma que a mesma é a oposição à estrutura 

aparente, e relaciona-se mais ao significado, sendo esse extraestrutural. Para os estudiosos, a 

Macroestrutura ou Estrutura Profunda correspondem à compreensão global do texto, e as 

informações relevantes para que se compreenda uma narrativa estão centradas nessa estrutura. 

Desse modo, ao recontar o indivíduo move as informações necessárias para manter essa 

estrutura conectada à estrutura do texto base, assim sendo, mesmo que a microestrutura ou a 

estrutura aparente sejam modificadas, o leitor ao recontar, tende a manter a macroestrutura ou 

estrutura profunda intacta. Isso de acordo com Smith (1989) é denominado de convenção 

estrutural, presente em todas as formas de narrativa.  

Seguindo a perspectiva cognitiva, importa-nos expor o que de fato é exteriorizado 

através do reconto, de acordo com o que apontamos anteriormente, o reconto enquanto narrativa 

relaciona-se coerentemente com um texto base, que é estruturado em dois eixos. No entanto, 

falto-nos expor como são construídos, cognitivamente, esses eixos, pois, o reconto não pode 

                                                           
8 A microestrutura é o nível local do discurso, que é a estrutura das proposições individuais e suas relações. A 

natureza da macroestrutura é mais global, caracterizando, assim, o discurso como um todo. Esses níveis 

relacionam-se por um conjunto de regras de mapeamentos semânticos específicos – as regras da macro. Em ambos 

os níveis, nós fornecemos uma conta na noção intuitiva da coerência de um discurso: este só é coerente se as 

sentenças e proposições conectarem-se, e se as proposições agruparem-se globalmente na macroestrutura. 

(Tradução nossa). 
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ser considerado uma atividade de reprodução, e mesmo que fosse, cognitivamente, passaria por 

processos semelhantes, tendo em vista que de acordo com Koch (2003, p, 36) “[...] a mente 

humana é um processador de informações, ou seja, ela recebe, armazena, recupera, transforma 

e transmite informação; e tal informação, bem como os processos correspondentes podem ser 

estruturados como padrões e manipulação de padrões.” 

Apreendemos que a mente humana funciona como uma espécie de catalizador, pelo 

qual a memória é responsável por armazenar, somente, as informações relevantes sobre 

determinada temática. Ao tratar de recontos feitos por indivíduos, percebemos que somente 

serão expostos os fatos considerados relevantes para cada indivíduo, e, assim sendo, é comum 

que as narrativas recontadas apresentem lacunas9. Isso ocorre em detrimento das falhas na 

memória, tendo em vista, essa não é capacitada para guardar todo tipo de informação. Koch 

(2003, p. 37) afirma que: 

 

[...] a memória opera em três momentos ou fases: 1. estocagem – em que as 

informações perceptivas são transformadas em representações mentais, associadas a 

outras; 2. retenção – em que se dá o armazenamento das representações; 3. 

reativação – em que se opera, entre outras coisas, o reconhecimento, a reprodução, o 

processamento textual. (Grifos da autora) 

 

De acordo com o que postula a estudiosa acerca dessas fases, compreendemos que o 

reconto ocorre em decorrência desse princípio cognitivo, tendo em vista que se trata, também, 

de um texto. Não podemos limitar o processamento cognitivo somente a essas três fases, e, 

ainda de acordo com a pesquisadora, depois de passar por isso, é que as informação ficarão 

armazenas na memória. Koch (2003) define memória como um conjunto operacional que 

realiza suas funções em um sistema de dependência, ou seja, a Memória de Curto Termo (MCT) 

armazena as informações que podem ser acessadas ou evocadas facilmente, e a Memória de 

Longo Termo (MLT), na qual há o armazenamento permanentemente de informações (e 

armazenamento da Macroestrutura das narrativas). 

Afunilando as funções da Memória de Longo Termo, ou como postula Kintsch e van 

Dijk (1978), da memória de Longo Prazo, essa é dividida em dois segmentos: 

 

1. memória semântica – que abrange o conhecimento geral (categorial) sobre o mundo 

e as proposições acerca deste. Seria uma espécie de thesaurus mental, no qual se inclui 

o léxico da língua. [...] 2. memória episódica ou experiencial – que contém 

informações sobre vivências pessoais. Armazena episódios, isto é, eventos espácio-

temporalmente situados, portanto, sensíveis às variações contextuais. 

                                                           
9 Em relação a essas lacunas, retomar conceito apresentado anteriormente, sobre preenchimento em detrimento da 

coerência referencial.  
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A partir das informações processadas e armazenas nessa memória, é que os recontos 

são realizados. Afirmamos isso, por acreditarmos que as experiências com narrativas, 

vivenciadas anteriormente, ocasionam o seu armazenamento na memória, as quais serão 

utilizadas posteriormente. Smith (1989) postula que essas experiências são caracterizadas como 

conhecimentos anteriores, que podem ser acessados pelo indivíduo a qualquer momento. Em 

relação a isso Petit (2009, p. 122-123) afirma que:  

 

A todo momentos, somos bombardeados por uma sucessão fragmentada de imagens, 

mas igualmente de odores, de barulhos, de gritos, pedaços de conversas, impressões 

táteis, que as coisas e as pessoas nos deixam; e de múltiplas sensações internas. No 

meio dessa desordem, o espírito humano precisa selecionar alguns detalhes para 

reduzir a cacofonia e dar-lhes sentido. 

 

Subjetivamente a autora trata das experiências que todo indivíduo partilha com o seu 

contexto, e partir delas, cognitivamente, é que o homem atribui sentido a sua realidade, e aqui 

entendemos que são essas experiências que garantem ao indivíduo o conhecimento10 (que será 

armazenado na memória) necessário para apreender os entornos sociais. De acordo com o que 

postula Koch (2003), o conhecimento é originado a partir do processamento da realidade, e no 

caso, do conhecimento armazenado a partir da leitura, esse é produto do processamento textual.  

Em relação a isso, Koch (2003, p. 35), afirma que o processamento 

 

[...] depende não só de características textuais, como também de características dos 

usuários da língua, tais como seus objetivos, convicções e conhecimento de mundo, 

quer se trate de conhecimento de tipo episódico, quer do conhecimento mais geral e 

abstrato, representado na memória semântica ou enciclopédica. [...]  

 

Em relação a esses conhecimentos armazenados, eles são acessados em detrimento de 

uma nova experiência, na qual o indivíduo esteja engajado, nesse sentido, tomando por exemplo 

o reconto, para exteriorizá-lo o indivíduo faz uso do conhecimento já armazenado 

anteriormente. Não podemos nos limitar somente a essa necessidade, tendo em vista que para 

fazer uso desse conhecimento, cognitivamente, o indivíduo realiza outros processos. E aqui, 

                                                           
10 Aqui devemos expor as acepções que fazem referência ao tipos de conhecimento, para tanto, pautamo-nos Koch 

e Elias (2012), pois as estudiosas expõem a existências de três tipos de conhecimento, a saber: conhecimento 

linguístico, conhecimento enciclopédico e conhecimento interacional. Os definimos do seguinte modo: 

Conhecimento linguístico – “Abrange o conhecimento gramatical e lexical [...]” (KOCH e ELIAS, 2012, p. 40); 

Conhecimento Enciclopédico – “Refere-se a conhecimentos gerais sobre o mundo [...]” (KOCH e ELIAS, 2012, 

p. 42); e Conhecimento Interacional – “Refere-se às formas de interação por meio da linguagem [...]” (KOCH e 

ELIAS, 2012, p. 45). 
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expomos o que postula Koch (2013), ao expor as estratégias cognitivas, as quais podem estar 

intrinsicamente ligadas ao reconto. A pesquisadora afirma que o uso dessas estratégias 

 

 

 

[...] em cada situação, depende dos objetivos do usuário, da quantidade de 

conhecimento disponível a partir do texto e do contexto, bem como suas crenças 

opiniões e atitudes, o que torna possível, no momento da compreensão, reconstruir 

não somente o sentido intencionado pelo produtor do texto, mas também outros 

sentidos, não previstos ou mesmo não desejados pelo produtor. (KOCH, 2013, p. 35). 

 

No que se refere o processamento textual e posteriormente o reconto esses processos 

são paralelos e encadeados cognitivamente pelo indivíduo. É nessa perspectiva que o 

significado é construído particularmente através das movências intersubjetivas do sujeito, isto 

é, de acordo com o que afirma Smith (1989), o sentido paira não na estrutura aparente, mas é 

construído a partir das várias experiências que o indivíduo já vivenciou. E aqui estão imbricados 

uma série de pressupostos, os quais são explanados por Eco (2013, p. 40) ao afirmar que para 

compreender determinado texto, cada leitor traz em si: “[...] uma sensibilidade [...], uma 

determinada cultura, gostos, tendências, preconceitos pessoais, de modo que a compreensão da 

forma originária se verifica segundo uma determinada perspectiva individual.” Apreendemos 

que no reconto estão implícitos os gostos particulares da compreensão do indivíduo, que não 

podem se dissociar da sua visão de mundo. Portanto, diante do que pusemos aqui, entendemos 

que o conto, o reconto e suas estruturas, podem ser transfiguradas repetidas vezes, mas, no final 

estará sempre presente o valor e caráter do maravilhoso, e por serem características próprias da 

literatura infantil, consideramos como pertinentes ao Letramento Literário. 
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CAP. III – EM TERRA DE SURDO: DESENCANTOS E ENCANTAMENTOS 

 

Esse capítulo reúne as nossas reflexões e críticas construídas em torno da realidade 

escolar inclusiva observada na escola-campo de pesquisa, apresentamos as análises tanto da 

observação e percepção da inclusão no contexto escolar, quanto das atividades aplicadas 

durante as intervenções com o aluno Surdo. E ainda, trazemos as relações estabelecidas entre 

as categorias reconto e compreensão leitora do referido sujeito, interceptadas com os alunos 

ouvintes participantes da pesquisa “O desafio de ensinara leitura e a escrita no contexto do 

fundamental de nove anos”. 

 

3.1 Dos desencantos: sala de aula, inclusão, relações de saberes e prática pedagógica 

 

A partir da perspectiva de inclusão, principalmente no que tange ao processo de 

aprendizagem, e ainda no que diz respeito à formação de leitores de literatura proporcionada 

por esse processo, investigamos a realidade de uma escola pública na cidade de Pau dos 

Ferros/RN, no intuito de percebermos de que forma isso acontece, tendo em vista que a inclusão 

não se faz unicamente a partir da presença do indivíduo no espaço da instituição, é necessário 

que o mesmo também esteja incluído no processo de aprendizagem. 

Nos detemos ao contexto do 5º ano do Ensino Fundamental, e nossa escolha deveu-se 

ao seguinte fato: por ser um nível mais avançado, se comparado aos demais anos, esperávamos 

que o indivíduo escolhido como sujeito da pesquisa já tivesse desenvolvido as competências de 

leitura e escrita. Essa turma era composta por cerca de trinta alunos, compreendidos numa faixa 

etária de 10 a 12 anos, e, dentre eles, apenas um aluno com necessidades 

educacionais/educativas especiais11. O S.S. (Sujeito Surdo) tinha 14 anos, e, levando-se em 

consideração a sua idade e ano que cursava do ponto de vista das Regulamentações para o 

Ensino Fundamental de Nove Anos, o mesmo estava fora de faixa. Com essa idade deveria estar 

cursando o 9º ano do Ensino Fundamental. Assim, partimos desse contexto para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

                                                           
11 “Na atualidade, têm sido adotados termos como pessoas com necessidades educacionais especiais (grifo da 

autora) para designar o grupo de pessoas que requer um conjunto de ações educativas diferenciadas em seu 

processo educacional.” (VIEIRA, 2008, p. 19) 
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Levando em consideração as leis mencionadas no nosso primeiro capítulo, que 

defendem os direitos linguísticos dos surdos, principalmente a lei nº 10. 436 de 24 de Abril de 

2002, percebemos que para que haja, realmente, a inclusão dos indivíduos Surdos, é necessário 

que ela seja feita pela aceitação da LIBRAS como língua, uma vez que se comparada a outros 

sistemas comunicativos, como, por exemplo, a língua oral, ela segue basicamente a mesma 

regra geral: parte de unidades mínimas para criar unidades maiores, facilitando, assim, a 

comunicação, isso de acordo com Martelotta et al (2011). A inclusão dos Surdos no contexto 

escolar, ou em qualquer outro, se dará pela comunicação e essa se efetiva pela Língua Materna 

deles.  

É conveniente ressaltar que aceitação e reconhecimento da Língua de Sinais enquanto 

instituição linguística do Surdo no contexto observado estava ausente, tendo em vista que não 

foi possível perceber sua efetivação através do uso pelos demais indivíduos, porquanto se 

considerarmos que a língua está presente nas mais simples relações interacionais do homem e 

onde se faz presente dois indivíduos, a interação pela comunicação se efetiva. No contexto 

observado inexistia isso, sendo que apenas um indivíduo usava a competência linguística 

proporcionado por sua língua materna, os demais sujeitos inseridos nesse contexto a 

desconheciam, logo, não havia comunicação, distanciando-se do que Koch (2010) postula ao 

afirmar que a língua(gem) surge da inter-ação entre indivíduos, logo, se não há inter-ação não 

haverá linguagem. 

Diante de tantas discursos políticos educacionais que preveem a inclusão de indivíduos 

com necessidades especiais e também de propostas que deveriam nortear a prática docente para 

o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa desses sujeitos, há verdadeiras 

dissonâncias entre teorias e práticas, entre realidades e utopias, o contexto investigado nos 

permitiu perceber a distorção existente no processo de inclusão, e, consequentemente, isso 

impossibilita o desenvolvimento da aprendizagem, em qualquer nível, e seja qual for o método 

utilizado. O fato é que isso assemelha-se mais a reclusão de um indivíduo do que nas 

possibilidades de desenvolvimento da aprendizagem através da inclusão. 

As políticas de inclusão, em especial a LDB 9394/96 e Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva de Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), preveem a inclusão dos 

indivíduos surdos no contexto escolar, independentemente do grau de surdez e também do nível 

de aprendizagem em que se encontra o indivíduo. Isso implica que eles irão compartilhar de 

todos os métodos que norteiam o desenvolvimento da aprendizagem, e, também, das atividades 

que serão desenvolvidas nesse contexto. Evidenciamos que, com a legalização da Língua 

Brasileira de Sinais, por exemplo, esses indivíduos têm direitos legais na questão de utilização 
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da língua e bem como a disposição de intérprete em sala de aula, de acordo com o decreto nº 

5626/2005. 

No entanto, diante de alguns fatos observados podemos perceber o não cumprimento 

desse estabelecido na lei, pela qual garante a presença de um intérprete de Língua de Sinais. 

Ora, a escola-campo de investigação é frequentada por um aluno surdo e o mesmo tem esse 

direito estabelecido em lei. A presença desse profissional facilitaria a comunicação entre 

professor e aluno. Salientamos que aquele profissional não substitui o professor, ele apenas 

serve de elo comunicativo e facilitador da comunicação.  

Mas, como o nosso foco aqui não está centrado no papel do intérprete em sala de aula 

e suas contribuições para o processo de aprendizagem de alunos Surdos, passemos às 

disposições acerca do manejo pedagógico desenvolvido pelo professor em sala de aula com 

uma criança especial, isto é, aos métodos utilizados em sala de aula, principalmente, nas aulas 

de Língua Portuguesa. As aulas dessa disciplina devem privilegiar a ampliação das 

competências da leitura, escrita e oralidade12, além disso, os métodos que norteiam a prática 

pedagógica do professor devem garantir ao aluno que ele desenvolva essas competências e 

venha dar continuidade ao processo de letramento e, posteriormente, possa se comunicar nas 

diversas esferas comunicativas, nos diferentes contextos sociais. De igual forma, deve favorecer 

o desenvolvimento do aluno Surdo, tendo em vista que, segundo a legislação, ele deve ter 

domínio da Língua Portuguesa escrita e de sua língua natural, a LIBRAS. 

O que pode ser percebido nas situações vivenciadas em sala de aula, é que a prática 

adotada pela professora em nada favorece esse desenvolvimento comunicativo pelo nosso 

sujeito da pesquisa. Primeiro: ela não domina o mesmo sistema comunicativo do aluno, logo, 

não há um elo significativo que possa mediar a situação comunicativa e que seja eficiente. 

Segundo: em decorrência da ausência da comunicação, não há aprendizagem, pois, conforme a 

concepção vygotskyana, por exemplo, é necessário que haja interação para que a aprendizagem 

seja significativa, tendo em vista que é através dela que partilhamos as mais diversas formas de 

conhecimento.  

A interação que ora deveria constituir-se enquanto base para uma aprendizagem 

significativa, sua inexistência, acaba por prejudicar o desenvolvimento daquelas competências. 

Isso pode ser observado no nosso contexto da pesquisa, quando em alguns momentos a 

                                                           
12 Nesse caso, o desenvolvimento da oralidade para o indivíduo surdo torna-se impossível em decorrência da 

surdez. Então, acreditamos que essa competência poderia ser facilmente substituída pela sinalização, ou seja, pelo 

desempenho no uso da Língua de Sinais pelo sujeito. Por exemplo, em atividades de reconto o sujeito poderia 

facilmente apresentar o conto utilizando-se de sua língua natural. 
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professora tentou estabelecer um elo interativo, mas os elementos utilizados para isso não 

passaram de alguns “sinais” transfigurados em gestos, ou seja, um truncamento no manejo das 

mãos que não se assemelham a sinais e tampouco a gestos. Diante disso, evidenciamos que a 

LIBRAS, de acordo Gesser (2009), não é mímica, e tampouco gestos aleatórios, é natural como 

qualquer outra. 

Em decorrência da ausência de uma interação significativa entre professor e aluno, 

pela qual poderiam trocar conhecimentos, conteúdos (referimo-nos aqui a todas as 

possibilidades de conhecimentos que possam ser mediados em sala de aula) não são mediados 

ou captados para/pelo aluno surdo. Geralmente, esses conteúdos são transpostos para atividades 

especiais13 que limitam o senso de aprendizagem do aluno a transcrição de listas de palavras 

que não apresentam relação com um texto ou outro contexto que não aquele do papel, nomeação 

de imagens aleatoriamente, cruzadinhas correlacionando imagem e nome, ou seja, atividades 

que sintetizam o uso da língua a nomeação de imagens pelo uso de palavras. Percebemos que 

o conhecimento do aluno Surdo é subestimado em virtude da surdez (que nesse caso é vista 

como deficiência, desconsiderando os postulados para construção da identidade surda na 

modernidade pela qual a surdez passa a ser vista como marca identitária, de acordo com Salles 

(2004)).  

Para aquele momento é suficiente que ele memorize essas listas, subentendendo haver 

uma aprendizagem significativa. Não estamos culpando o professor, e, compreendemos que 

isso ocorre em decorrência do despreparo, que a mesma afirmou possuir por nunca ter trabalho 

com alunos especiais (e, também, pelo número relativamente grande de alunos em sua sala de 

aula que contava com trinta estudantes). A alternativa para ela é destinar uns minutos (o tempo 

que ele precisa para responder as atividades especiais) para o aluno Surdo com esse tipo de 

atividade. 

É notório afirmamos a inexistência do processo de letramento que atenda às 

necessidades do sujeito dessa pesquisa. As atividades de memorização de palavras “a olho nu”, 

sem estabelecer uma relação precisa com um texto, por exemplo, não trazem nenhuma 

significância para o aluno no que diz respeito à aprendizagem, e, tampouco, com sua realidade. 

Em relação aos tipos de atividades, podemos perceber que há um distanciamento das 

concepções de letramento propostas, principalmente, por Rojo (2009), tendo em vista que elas 

                                                           
13 As atividades que foram aplicadas para o aluno surdo, durante as observações são de níveis de aprendizagem 

referentes ao primeiro ano, quando deveria ser elaborada uma atividade para nível de 3º ou 4º, levando-se em 

consideração que mesmo estando no 5º ano, o sujeito da pesquisa encontra-se fora de faixa, pois espera-se que um 

aluno no 5º ano apresente um domínio satisfatório da competência linguística. 
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deveriam ser elaboradas partindo do real (e aqui entendemos que esse real também poderia ser 

encontrado em uma obra literária, por exemplo). Os exercícios elaborados para o sujeito em 

questão assemelham-se mais aos padrões da alfabetização pautados na decodificação do código 

escrito da língua.  

Já sabemos que de acordo com Bagno (2012) o ensino da palavra isolada, desconexa 

de um contexto, não estabelece relação de significância com alunos considerados “normais”. E 

no caso da surdez, a insignificância contida nesse tipo de ensino é ainda mais gritante, tendo 

vista que as relações cognitivas estabelecidas entre significado e significante são construídas 

através da percepção visual. Essa relação de significados pode ser percebida no terceiro 

encontro, nas observações em sala de aula, na qual o nosso sujeito descreveu com Sinais uma 

situação a qual ele viu na internet: MULHER FOGO CHAMAS MORTE. É perceptível que 

para a Língua Portuguesa esse enunciado não passa de um aglomerado de palavras que não 

expressa um significado lógico, sendo considerado agramatical. 

No entanto, relacionando-o com a descrição feita em Sinais pelo S.S. percebemos uma 

estreita relação com as informações vistas por ele, isto é, a internet permitiu que ele tivesse 

acesso visual a essas informações e através da Língua de Sinais ocorreu a transposição, nos 

trazendo a informação de que: uma mulher morreu queimada, ou ainda, as chamas consumiram 

uma mulher e ela morreu. As interpretações feitas dos Sinais apresentados pelo S.S. são muitas, 

pois devemos levar em consideração também os movimentos e expressões faciais realizados 

por ele durante a execução dos Sinais. Com esse exemplo deduzimos que as operações 

cognitivas construídas por ele, e principalmente aquelas que estabelecem relações de sentido 

com a realidade, são inteiramente compreensíveis desde que se tenha o conhecimento prévio 

dos Sinais e de seus parâmetros de constituição. Ainda, outro fator preponderante é que o S.S. 

da pesquisa consegue estabelecer relações extra-contextuais, já que ele trouxe fatos de sua 

realidade e as (re)contou. 

Como o foco de nossa pesquisa são as questões de letramento, principalmente aquelas 

que fazem referência ao texto literário; observamos mais aulas de Língua Portuguesa, tendo em 

vista que essa é a disciplina que abre oportunidade para que sejam utilizados os mais diferentes 

gêneros textuais, principalmente, aqueles que têm como suporte a literatura. Então, 

esperávamos que essa estivesse intrínseca à disciplina já mencionada ou que se fizesse uso de 

imagens que poderiam ser utilizadas no letramento visual do S.S. da pesquisa. 

 Mas, as práticas de letramento literário observadas no contexto em questão 

distanciam-se dos ideais daqueles postulados na nossa fundamentação, principalmente os 

apontados por Cosson (2014). As concepções vistas, ainda estão pautadas nas bases tradicionais 
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do processo de alfabetização pelo qual o aluno é inserido no processo através da decodificação 

das palavras. Ainda evidenciamos que, através desse modelo ou prática os alunos limitam-se à 

significação cristalizada na própria palavra, e distanciam do texto literário, tendo em vista que 

esse deve ser a base do letramento literário. 

Ainda em relação ao letramento, esse estava negativamente no contexto observado, 

tendo em vista que não se fazia presente obras literárias, sendo assim, consequentemente não 

poderia permitir o desenvolvimento de outros. Salientamos que a ausência da literatura no 

ensino, e, direcionando-a para o nosso contexto, não teria uma justificativa plausível para que 

isso ocorresse.  

E tampouco sua ausência poderia justificar-se pela deficiência do sujeito em questão; 

aliás, não há justificativa para não se apreciar o texto literário, seja qual for o seu suporte ou 

gênero; se não há literatura, consequentemente não existe um processo que proporcione sua 

aproximação com o indivíduo. Isso pode ocorrer em decorrência das representações acerca da 

surdez que são determinantes para o desenvolvimento de práticas educativas, isto é, socialmente 

a surdez sempre foi vista como patologia, deficiência, e essas características embutidas no 

preconceito influenciaram o modo de desenvolver estratégias para o desenvolvimento da 

aprendizagem, de acordo com Salles (2004). Vale salientar, também, que nesse mesmo patamar 

em que há a supervalorização de um órgão em detrimento de outro ou a supervalorização da 

audição, construiu-se, também, a condição de língua, e, nesse caso, percebemos a dominação 

da língua oral sobre a língua de sinais. 

A concepção de língua(gem) que permeia as relações de aprendizagem são aquelas 

que reduzem a língua ao léxico, ou mais especificamente a linguagem enquanto expressão do 

pensamento, tal qual postula Travaglia (2006) e Koch (2010). Logicamente não estamos aqui 

desmerecendo esse tipo de aprendizagem, até porque através dela poderemos chegar a 

patamares mais significativos. Mas, no caso da surdez, e, claro, de indivíduos Surdos, esse é 

apenas o primeiro passo para o processo de letramento. Lógico, que posterior à inserção do 

indivíduo no universo de sua língua materna, é necessário que se criem outras possibilidades 

para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Tendo em vista que essas 

competências permeiam a comunicação do homem, se pensarmos na aprendizagem enquanto 

ato dialógico, pautado na comunicação, é perceptível que o desenvolvimento dela jamais poderá 

acontecer se ainda se sobressair a Língua Portuguesa como língua onipresente no processo de 

ensino e aprendizagem de indivíduos Surdos. 

É profícuo enfatizarmos a ausência de qualquer forma de letramento, ou seja, o 

letramento, principalmente o literário, não se fez presente nesse contexto. Assim sendo, 
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inferimos que é uma irregularidade privar o homem de saborear, degustar o desvelar de um 

enredo literário, ocasionaria uma falha no desenvolvimento de sua humanização, de acordo com 

Candido (1995), e também em sua formação enquanto leitor. Questionamo-nos: o processo de 

humanização não estaria diretamente ligado a formação do leitor? Consideramos que sim, pois, 

enquanto faço-me leitor, me humanizo. E essa é justamente a contribuição da literatura no 

processo de ensino e aprendizagem, humanizar o indivíduo enquanto ele aprende, 

independentemente da modalidade da língua, ela deve se fazer presente no contexto da sala de 

aula. 

Não foi possível perceber uma prática de letramento que tivesse como suporte o texto 

literário ou qualquer outra forma de literatura. O único livro que presenciamos em sala de aula 

foi o didático. Compreendemos que essa prática não tem oportunizado e demonstrado 

resultados positivos numa perspectiva de letrar, consequentemente, o desenvolvimento da 

aprendizagem é prejudicado por padrões de normalidade. No nível da surdez, esse 

comportamento prático/metodológico não coloca o indivíduo Surdo em um patamar de 

letramento, e, negativamente, não trará grandes significações. 

Além dessa transgressão percebida naquele processo do nosso sujeito, percebemos 

ainda que as atividades articulam-se mais a escrita no que tange aos processos de transcrição, 

isto é, como a deficiência provocada pela surdez estão intrínsecas as concepções de 

aprendizagem, estipula-se que o aluno aprende ouvindo, assim, subentende-se que ele não 

aprende porque não ouve. E para proporcionar a aprendizagem, é necessário que ele apareça no 

processo de aprendizagem transcrevendo ao menos palavras, isso sendo decorrente do poder 

hegemônico que a escrita adquire socialmente, de acordo Lodi et al (2013). 

As atividades direcionadas para o S.S. limitam-se principalmente à transcrição de 

palavras e a nomeação de qualquer imagem, desconexa de outra realidade. É oportuno 

ressaltarmos que a única contribuição que a transcrição poderá proporcionar é a internalização 

das palavras do léxico da Língua Portuguesa. Se é que podemos atribuir contribuição a esse 

tipo de atividade, pois essa internalização poderia facilmente ocorrer através de outro método, 

tendo em vista que, se a partir da internalização essas palavras não surgirem em contexto de 

usos do indivíduo, ele as esquecerá. 

Há uma disparidade entre a apreensão do conhecimento e o que realmente foi 

aprendido pelo S.S. nas aulas. Isso se deve ao fato de ocorrer uma supervalorização de uma 

Língua em detrimento de outra, já que as aulas observadas tiveram sustentação na língua 

utilizada pela maioria dos alunos e, nesse caso, a língua portuguesa em suas variadas formas de 

registro. E quando nos referimos isso é conveniente ressaltarmos que esse fato ocorra tanto na 
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expressão escrita quanto na forma oral e como o sujeito da pesquisa não detém o domínio 

natural da Língua Portuguesa e ainda não desenvolveu a competência escrita em alto nível de 

qualidade, ou que possa construir sentenças gramaticais do ponto de vista da LP, não apresenta 

um desenvolvimento satisfatório se comparado aos demais alunos ouvintes, sendo isso 

decorrente, de acordo com Lodi et al (2013), pelo poder que a Língua Oral tem sobre a de 

Língua de Sinais. 

O contexto da sala de aula observado apresenta uma dicotomização no que diz respeito 

aos processos de ensino e aprendizagem tendo em vista que os objetivos propostos não serão 

alcançados por todos os alunos, o que é relativamente negativo já que se espera que todos 

desenvolvam ao menos as competências da leitura e da escrita.  

Foi visto nas observações, que os significados, as relações de sentidos construídos no 

uso natural da língua, apresentam-se cristalizados no uso da língua oral, mas isso é 

compreensível já que a maior parte dos alunos são ouvintes. No entanto, não pode ser justificado 

levando-se em consideração à língua da maioria dos falantes, pois se considerarmos os diversos 

contextos sociais, os surdos sempre aparecerão em menor número. 

Em relação a esses primeiros momentos de análise, principalmente dos quesitos de 

desenvolvimento da aprendizagem incorporando o processo de letramento literário e seus 

desdobramentos, como, por exemplo, o aprimoramento da compreensão/interpretação 

proporcionados pela inclusão, o que percebemos nas observações da sala de aula é que há um 

verdadeiro processo de inclusão que em nada colabora para o desenvolvimento da 

aprendizagem do sujeito selecionado para essa pesquisa.  

Os modelos de inclusão tecidos teoricamente são aqueles que deveriam oportunizar ao 

indivíduo sua participação na sociedade, independentemente do seu grau de deficiência. No 

entanto, o que vivenciamos assemelha-se a uma integração pela qual o sujeito apenas aparece 

figurativamente no processo de aprendizagem, marginalizado à aprendizagem da maioria dos 

alunos na sala de aula e, nesse caso, os ouvintes. Averiguamos com isso uma aprendizagem 

baseada em parâmetros ouvintistas, desconsiderando as necessidades do indivíduo surdo. 

 

3.1.1 Sala de Recursos Multifuncionais: mais desencantos 

 

Os primeiros relatos e análises da descrição da realidade da sala de aula regular nos 

trouxeram uma perspectiva de ensino que desprestigia as peculiaridades do aluno Surdo, no 

contexto de aprendizagem a inclusão não existe, tendo em vista que essa poderia ocorrer através 
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do uso da Língua de Sinais, o que também poderia ocasionar o ingresso do sujeito no processo 

de letramento.  

Propomos fazer uma breve caracterização deste ambiente de aprendizagem, a sala de 

Recursos Multifuncionais, mais precisamente, nortear as concepções que o caracterizam. E, 

fomentarmos a importância e a presença desse tipo de sala no contexto escolar. Tendo em vista 

que a partir do advento da política inclusiva essas salas estão nas escolas, e nessa perspectiva 

prevê o reconhecimento e valorização do indivíduo em um viés de diversidade, conforme 

salienta Alves (2006), além de reestruturar a educação, numa perspectiva de direitos 

igualitários. 

O ponto relevante aqui é: a perspectiva de educação inclusiva prevê a valorização e 

reconhecimento da diversidade de acordo com a autora, no entanto essa perspectiva não se 

evidencia no espaço observado, tendo em vista que acreditamos que apenas atender as 

especificidades desses indivíduos, mais especificamente, o modo de aprender do indivíduo 

Surdo, não se restringiria unicamente à uma aprendizagem mecanizada, ausente de sentido. No 

entanto, percebemos restrições inclusivas nesse processo. E tornamos a ratificar que a inclusão 

não se faz com a presença de um indivíduo que apresenta necessidades especiais no espaço 

físico da escola. 

A esse respeito, a sala de Recursos Multifuncionais surge como possibilidade para 

tentar sanar as irregularidades encontradas no processo de aprendizagem, e assim, o aluno é 

encaminhado para sala de Recursos Multifuncional (RM), previsto na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, pelo sujeito apresentar uma deficiência. Outro ponto a ser ressaltado, é que essa 

sala também pode abranger o caráter de multifuncional, tendo em vista que são utilizados os 

mais diversos recursos que possa favorecer uma aprendizagem significativa ao indivíduo que 

permaneceria excluso do processo do aprender. Essa sala pode ser caracterizada como um 

espaço, no qual são utilizados diversos recursos, um lugar organizado com materiais 

pedagógicos e didáticos, além de equipamentos que auxiliam nas atividades de 

complementação e suplementação curricular, isso de acordo com Alves (2006). 

É perceptível a potencialidade em termos de recursos físicos que permeiam esse 

ambiente, no entanto, de acordo com nossas observações, esses equipamentos não estavam em 

uso, por conseguinte, subentendemos que para os equipamentos serem utilizados no processo 

de ensino e aprendizagem demandaria planejamento, e se não houve uso, isso não foi realizado. 

Vimos nesse contexto de aprendizagem para investigarmos de que forma o 

desenvolvimento do letramento (em especial o literário) ocorre. Então, trouxemos para essa 

sessão os trechos significativos para nossa análise coletados na sala de RM. Eles intercalam os 
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relatos de observação bem como a entrevista realizada com a psicopedagoga. As observações 

realizadas nesse seguimento ocorreram no período de 05 de novembro de 2013 a 28 de 

novembro de 2013, paralelas às observações da sala de aula de ensino regular. Em relação ao 

trabalho realizado nessa sala, ainda tomamos por base Alves (2006, p. 14) ao salientar que essas 

salas de recursos são consideradas um apoio pedagógico, que auxilia e complementa as 

dificuldades relacionadas às deficiências ou não. 

Os atendimentos realizados pela psicopedagoga ocorreram semanalmente, sendo 

desenvolvidas atividades direcionadas ao ensino de língua portuguesa (memorização do léxico 

através de imagens, transcrição de listas de palavras) e matemática (sistema de numeração 

decimal e adição), mas vale salientar que nós nos detemos apenas ao ensino da primeira 

disciplina. Em relação aos conteúdos inseridos na aprendizagem do S.S. foi possível perceber 

que esses não se distanciam da perspectiva da sala de aula do ensino regular, na qual o S.S. 

aprende apenas palavras aleatórias da língua portuguesa sem que essas estabeleçam ligação 

contextual. 

Esse tipo de atividade, segundo a psicopedagoga, garante que ele se aproprie de 

vocabulário e também possa registrar o Português na forma escrita. Em relação a isso, 

afirmamos que as práticas que ocorreram nesses atendimentos são baseados no modelo de 

ensino pautado apenas na transcrição e apropriação do léxico da língua dominante, nesse caso, 

da Língua Portuguesa.  

Em conversa com a psicopedagoga acerca do ensino direcionado a Surdos, vimos, 

também, que nesse contexto há a sobreposição e valoração da Língua dominante, já que os 

atendimentos realizado por ela são feitos três vezes por semana, e nesse período o indivíduo 

não mantém nenhum contato com sua língua materna que é a Língua de Sinais, todos os 

atendimentos privilegiam a LP e sua apreensão na forma escrita. Vimos uma transgressão no 

sentido de que por se tratar de uma categoria específica que é o atendimento especializado, esse 

deveria ser feito a partir da língua materna do indivíduo, ou com a presença de um intérprete. 

É percebível as contrariedades existentes entre o contexto observado e as concepções 

de educação inclusiva propostos por Alves (2006) ao afirmar que devem haver mudanças 

básicas ao se pôr em prática a Educação Inclusiva, principalmente ao que se refere a 

transposição didática, a Prática Pedagógica utilizada no processo deve de fato possibilitar ao 

indivíduo, que apresenta necessidades especiais, ser incluído.   

Notadamente ligada a essa prática observada na sala de RM, é oportuno evidenciarmos 

as concepções de ensino de língua propostas ao Surdo, tendo em vista que nessa sala tem-se a 

ideia de que o S.S. precisa absorver o maior número possível de palavras de sua segunda língua. 
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Para isso, são utilizadas atividades semelhantes àquelas aplicadas na sala de aula do ensino 

regular, como, por exemplo, memorização através da imagem e escrita. Diante dessa realidade, 

entendemos que inerente a essa prática vigora a concepção de linguagem enquanto expressão 

do pensamento, ou seja, para que o indivíduo venha a se comunicar é preciso que em seu banco 

mental, ele armazene o maior número possível de palavras para que em determinado momento 

ele as utilize.  

Esse tipo de aprendizagem pautada no armazenamento do código linguístico não deve 

ser considerado produtivo, o que pode ser percebido através da fala da psicopedagoga quando 

a mesma afirma que essa aprendizagem desenvolvida na sala de RM é desconstruída na aula 

de ensino regular. Supomos que se esse tipo de aprendizagem fosse significativa, logicamente, 

a mesma não seria desconstruída, tendo em vista que a internalização do léxico da LP poderia 

ser utilizada em situações comunicativas, mesmo que na forma escrita. É perceptível que há um 

falseamento na ideia de que esse tipo de atividade seja produtiva, mas, em decorrência da falta 

de formação da profissional que, segundo suas declarações: há dificuldade em se trabalhar com 

ele por não haver comunicação, subentendemos que apenas seja positiva a tentativa 

desenvolvida por ela para aplicação dessas atividades.  

Há disparidade existente entre o contexto observado e as inferências feitas por Alves 

(2006) ao salientar que o professor da sala de recursos deve ter graduação, pós-graduação e 

formação continuada para atender a demanda das especificidades dos alunos que frequentam 

essa sala. E, em relação às peculiaridades do aluno surdo, a profissional deveria ter formação 

na área da surdez, mais precisamente, na LIBRAS como primeira língua para o Surdo e como 

segunda língua, a Língua Portuguesa. Ainda salientamos que o trabalho com esse aluno apenas 

alcançará produtividade se o profissional envolvido dominar a LIBRAS na transposição 

didática dos conteúdos. 

Em relação ao processo de aprendizagem da segunda língua, bem como os 

mecanismos utilizados para isso, como, por exemplo, a leitura visual e a inserção do léxico em 

atividades contextualizadas, percebemos que aquele apresenta as mesmas lacunas identificadas 

na sala de aula de ensino regular. Consideramos que ambas partilham de um mesmo método, e 

a lacuna pode ser decorrente da formação adequada que possibilitaria a profissional perceber as 

diversas peculiaridades relacionadas à aprendizagem de indivíduos Surdos. Diante dessas 

condições, torna-se impossível para o S.S. dessa pesquisa ter desenvolvido as competências 

inerentes ao processo de aprendizagem, ou seja, em decorrência das falhas no método utilizado 

na aprendizagem, a competência comunicativa do sujeito é corrompida. É notório 

evidenciarmos que, nesse contexto, deveria haver um aprimoramento das competências 
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comunicativas do aluno tendo em vista que na sala de aula do ensino regular havia a 

fragmentação da aprendizagem.  

É perceptível que as atividades desenvolvidas se distanciam da perspectiva de 

letramento, e, novamente, presenciamos um ensino que desprestigia a capacidade de 

aprendizagem do indivíduo, por considerar que o léxico da língua permitirá que ela se 

desenvolva Satisfatoriamente. Essa perspectiva do ensino da palavra isolada, nesse contexto, 

não traz contribuições relevantes para aquela ocorra, isso também se refletindo na inclusão do 

texto literário para apreciação estética, pois segundo a fala da profissional, ao perguntamos 

sobre o acesso das obras literárias para o S.S. Em relação a isso ela responde: não, como ele 

ainda não domina nenhum sistema linguístico, acho melhor primeiro desenvolver as 

habilidades de escrita através de palavras.  

Aferimos que há uma valoração da modalidade escrita da língua portuguesa sobre a 

modalidade sinalizada, e o valor atribuído à ela está intrinsecamente ligado ao processo de 

aprendizagem. Desconsidera-se a importância da língua materna do sujeito o que fortaleceria 

sua inclusão no universo dos gêneros literários. Em relação ao acesso da literatura para pessoas 

Surdas, salientamos a existência de um aparato técnico que abriria caminho à literatura infantil, 

ou seja, a própria videoteca da escola disponibiliza obras literárias infantis na modalidade 

visual. 

Outro fator que compromete o desenvolvimento da aprendizagem do sujeito da 

pesquisa no contexto da RM está relacionado ao tempo disponível pela profissional para 

elaborar atividades que levem em conta tanto a competência leitora quanto as habilidades 

linguísticas, valendo salientar que essas competências estão intrinsecamente ligadas ao 

aprimoramento da língua materna do indivíduo, e, em contrapartida, poderia desenvolver sua 

segunda língua, a LP. Evidenciamos isso em sua fala: 

 

 Não tenho tempo para elaborar atividades específicas, que deem maior ênfase da 

competência leitora. Mas que através de materiais dispostos elaboro algumas 

atividades para memorização das palavras. Tem materiais que envolvem obras 

literárias, mas não trabalho por ser inviável, pois os alunos não dominam a LIBRAS, 

não há a aplicação. (ELEONOR ABERNATHY, Psicopedagoga) 

 

A postura da profissional desconsidera as capacidades cognitivas já desenvolvidas 

pelo S.S., mencionadas pela mesma: “Quando ele chegou sabia o alfabeto em LIBRAS, e mesmo 

tendo paralisia cerebral é muito inteligente. Só não consegue falar e ouvir, e tem uma 

dificuldade motora, mas a parte cognitiva não foi afetada” (ELEONOR ABERNATHY, 

Psicopedagoga). O desenvolvimento da aprendizagem do Surdo deveria levar em conta suas 
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peculiaridades, e direcionando-nos para os letramentos, esses, com pessoas surdas são feitos a 

partir da percepção visual, levando em conta que há a ausência de audição. E, de igual modo, o 

acesso à literatura, o que corroboraria o desenvolvimento de outras capacidades, como, por 

exemplo, a leitora. E a ausência de uma prática mais específica renega o direito do indivíduo 

de acessar o conteúdo literário, de caráter humanizador. 

Nessa realidade observada, percebemos que os mesmos entraves que se fazem 

presentes no primeiro contexto são repetidos, ou seja, as práticas criadas para proporcionar o 

desenvolvimento do indivíduo em um nível de letramento não se consubstanciam em métodos 

adequados as peculiaridades do Surdo. Mais especificamente em relação ao ensino de língua 

direcionado para esse contexto, como afirmado anteriormente, baseia-se no ensino prescritivo, 

pelo qual o aluno memoriza os itens lexicais, para posteriormente transcrevê-los. Isso está 

evidente na voz da psicopedagoga: Comecei a trabalhar o português escrito, escrita de 

palavras simples, é pela memorização mesmo, pelo visual, ver e tentar memorizar, isso leva 

bastante tempo. (ELEONOR ABERNATHY, Psicopedagoga). 

Os dados apresentados nessa seção se distanciam dos ideais que deveriam ser 

alcançados nesse segmento da Educação, mais precisamente da compreensão acerca da surdez, 

mesmo não negando essa deficiência, e de acordo com Alves (2006) percebendo as 

potencialidades do indivíduo surdo, respaldando sua formação através de experiências visuais, 

dando condições para construção subjetiva do indivíduo pela sua língua. Além disso, a autora 

ainda salienta que o trabalho com alunos surdos na sala de RM deve partir destes objetivos, os 

quais merecem destaque, e que não foram percebidos no contexto observado, tais como: através 

de suporte pedagógico, facilitar o acesso aos conteúdos curriculares; através da LIBRAS, 

promover o aprendizado; permitir a aprendizagem da Língua Portuguesa como segunda Língua; 

além de produzir materiais bilíngues. 

Relacionando as concepções que norteiam a prática inclusiva na sala de RM e bem 

como os objetivos propostos para os atendimentos de alunos surdos com as práticas observadas 

e descritas nessa seção, é perceptível a irregularidade desse contexto. Além de haver a 

transgressão no que tange a regulamentação legal, é notória a transgressão com o indivíduo. 

Evidenciamos que a ausência da audição, aqui, também, é tida como fator preponderante para 

práticas que ajudem no aprimoramento das competências ligadas à comunicação. Por 

conseguinte, esperávamos que o contexto da sala de RM, também, garantisse a inclusão do 

surdo no processo de aprendizagem, no entanto, a inclusão na sala de recursos não existe. 

 

3.2 Dos encantamentos: intersecção de saberes, surdo e ouvinte  
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Diante das observações, foi possível constatar que há a ausência de atividades 

específicas direcionadas ao desenvolvimento da aprendizagem do S.S. dessa pesquisa, dessa 

forma, o caráter inclusivo da educação é descaracterizado e o sujeito encontra-se apenas 

integrado. Em decorrência desses entraves, propomo-nos a intervir nessa realidade, 

respaldando-nos nas concepções de letramentos apresentados na nossa fundamentação. As 

atividades elaboradas levaram em conta as peculiaridades do sujeito, ou seja, diante da 

concepção de aprendizagem visual os exercícios aplicados privilegiaram a Língua Materna do 

sujeito, desmistificando a concepção da profissional da sala de R.M. ao afirmar que o sujeito 

apenas conhece gestos elementares, aprendidos no cotidiano da família. Vale salientar, que 

essas atividades, mesmo aquelas que não utilizaram recursos visuais para execução, foram 

interpretadas, já que utilizamos a Língua Brasileira de Sinais para que o S.S. viesse a 

compreender o que estava sendo solicitado. Para fins de comprovação dos níveis de letramento 

do S.S., suas atividades foram analisadas e relacionadas com as dos S.Os14(Sujeitos Ouvintes).  

Os sujeitos que serviram de base analítica para a presente pesquisa foram divididos em 

níveis de aprendizagem propostos pela pesquisa Desafio. Dessa forma, temos os seguintes 

sujeitos: Iniciante (Nível 1) – aqueles alunos que ainda estão iniciando o processo letramento, 

os consideramos indivíduos que ainda não dominam a competência comunicativa, aqui 

elencamos que estão diretamente ligados às competências de leitura, escrita e interpretação. 

Podem ser categorizados, também, os alunos que não estabelecem relações semânticas entre 

significado e significante. Para esse nível selecionamos um aluno; 

Intermediário (Nível 2) – aqui podemos elencá-los numa perspectiva de transição, 

tendo em vista que os mesmos ainda não apresentam um desempenho satisfatório que os possa 

classificar em Nível 3. Os alunos aqui enquadrados apresentam características de Nível 1, mas 

de forma mais aprimorada, como estabelecer relação semântica entre significado e significante, 

e bem como, a competência da leitura transita entre decodificação e silabação, para tanto, 

também selecionamos um aluno;  

Satisfatório (Nível 3) – nesse nível são enquadrados aqueles alunos que apresentam 

um bom desempenho nos níveis de leitura, escrita e interpretação, e dizemos que esses 

                                                           
14Os Ouvintes utilizados nessa parte da pesquisa são crianças do 3º ano do Ensino Fundamental atendidas pelo 

projeto: O desafio de ensinara leitura e a escrita no contexto do fundamental de nove anos. Justifica-se a presença 

de crianças do terceiro ano fundamental pelo fato do S.S. estar fora de faixa, desse modo, a intervenção buscou 

perceber onde se interceptam os saberes dos ouvintes e os saberes do Surdo em relação às atividades aplicadas, e 

assim, assinalar em qual nível de aprendizagem ele se encontra se comparado com as crianças atendidas pela 

pesquisa Desafio. 
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indivíduos já podem ser considerados letrados. Para esse nível selecionamos um aluno, 

totalizando 3 ouvintes. Vale salientar que esses níveis são estabelecidos apenas para 

compreendemos em qual patamar de aprendizagem se encontra o indivíduo, mas sua 

categorização não é estática, ele pode apresentar aspectos referentes à escrita, por exemplo, que 

seja de nível 3, mas em termo de compreensão pode ser considerado nível 2; aqui temos apenas 

uma aproximação para que possamos perceber o nível de letramento literário do indivíduo. 

Essas categorias apresentam-nos níveis que nos remetem para as categorias pretendidas nessa 

pesquisa, que são: o reconto dos contos utilizando-se da LS (no caso do ouvinte será utilizada 

a LP); a compreensão que foi verificada através de exercícios interpretativos; e ainda verificar 

a representação dos contos através da escrita. 

Para fins de uma melhor compreensão, o quadro a seguir nos traz a tabulação dos 

números de sujeitos e seus respectivos níveis. Essa é inicial, logo, não temos um nível no qual 

o S.S. possa estar enquadrado ainda. Esperamos ter ao término da análise das atividades 

aplicadas uma maior precisão em relação à classificação do S.S. e seu nível de letramento. 

Tabela 1: Sujeitos e Níveis de Aprendizagem 

Níveis de 

Aprendizagem 

Sujeitos da Pesquisa 

S.S. S.O.2 S.O.4 S.O.6 

Nível 1 -  ? X   

Nível 2 -  ?  X  

Nível 3 -  ?   X 

Partimos de uma perspectiva de letramento literário para podermos alcançar uma 

aprendizagem satisfatória nas demais competências do indivíduo, tendo em vista que as 

atividades interventivas em um nível de letramento foram realizados a partir da aproximação 

Sujeito e Literatura, e através do uso dos contos infantis Chapeuzinho Vermelho e Pinnochio 

desenvolvemos as atividades. Então, o nosso primeiro contato interventivo se deu a partir do 

conto Chapeuzinho Vermelho, e em segundo momento utilizamos o conto Pinnochio. A 

justificativa para o uso desses contos deve-se ao fato de que eles estão disponíveis em LIBRAS, 

facilitando assim a transposição da narrativa para o S.S, pelo fato de que o sujeito da pesquisa 

ainda não teve contato com nenhuma forma de literatura e por fazer parte do acervo universal 

da literatura infantil. 
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3.2.1 Recontando os contos: com a história, os sujeitos 

 

Histórias de fantasia, narrativas e contos de assombração são gêneros que constituem 

a base do repertório discursivo de uma sociedade, logo, convém discutirmos de que forma essas 

manifestações orais se propagaram ganhando vida em diversas culturas. Inferimos que essa 

propagação ocorreu em virtude das diversas formas de recontá-las, tomando por exemplo os 

clássicos da literatura infantil universal, esses foram contados e recontados de diversas formas 

se metamorfoseando durante o tempo.  

A partir dessa categoria analisamos os recontos dos participantes buscando perceber 

as alterações tanto na macroestrutura quanto nas microestruturas dos contos. Tendo vista isso, 

compreendemos por recontar, como a própria palavra designa, a possibilidade de contar 

novamente, ou mais precisamente, e concordamos com Salles e Parente (2004) ao definirem 

essa ação como compreender e produzir um texto, já que o indivíduo ao recontar produz um 

novo texto, partindo de uma base textual, mas, para tanto, é necessário que haja a compreensão. 

Os recontos transcritos nessa pesquisa partem de dois textos que serviram de base: 

Chapeuzinho Vermelho e Pinnochio. Em relação a organização proposicional do texto, é 

relevante levarmos em consideração os postulados de Kintsch e van Dijk (1978), ao afirmarem 

que o texto em sua totalidade é organizado em torno de uma microestrutura (relação semântica 

construída em torno das frases que constituem o texto) e uma macroestrutura (relacionado a 

compreensão global do texto). Compreendemos que através do reconto o indivíduo reorganiza 

a microestrutura de acordo com suas percepções pessoais, sem comprometer a macroestrutura. 

Se através do reconto o leitor reorganiza o texto base, entendemos que isso será 

realizado levando-se em conta uma série de elementos que serão inseridos na narrativa. É 

importante expor que esses elementos partem desde suas vivências no seu contexto, e aqui 

compreendemos como sua visão de mundo imbricada no reconto, até a inserção de elementos 

de outras narrativas. Essas interferências acabariam por reconstruir o texto original, mas, vale 

evidenciar que o novo texto deverá manter uma relação de coerência referencial, de acordo com 

Kintsch e van Dijk (1978), tendo em vista que a macroestrutura será mantida, e por assim dizer, 

no reconto mudam-se apenas as microestruturas. 

A fim de percebermos essas perspectivas, proporcionamos o primeiro contato do S.S. 

com o texto literário, pelo qual observarmos de que forma ele reagiu diante do conto 

Chapeuzinho Vermelho, isto é, o aspecto comportamental causado nele pelo impacto que esse 
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tipo de conto provoca, mais precisamente, a catarse aristotélica15. O comportamento dele 

demonstrou envolvimento, paixão e ânimo, principalmente nos trechos nos quais o personagem 

Lobo Mau encontrou a menina, enquanto que a exteriorização dos ouvintes, e aqui 

generalizamos todos que participaram dessa pesquisa, aconteceu de forma mais comedida, e, 

até mesmo, de forma mais apática, inexpressiva. Afirmamos que a literatura reage 

diferentemente sobre o indivíduo, mesmo todos os participantes já demonstrando conhecer o 

conto, a recepção aconteceu de forma diversa. 

Diferentemente, isso ocorreu em relação ao conto Pinnochio, pois mesmo utilizando a 

mesma estratégia de contação do conto anterior, o S.S. apresentou apatia, desmotivação e 

desânimo em relação à narrativa. Pois o impacto do segundo sobre o sujeito não provocou as 

reações esperadas e presenciadas com primeira narrativa, o que pode ser justificado por não ser 

uma narrativa de suspense tal qual o primeiro conto. A trama que envolve o enredo do 

Pinnochio não é tão dinâmica quanto a do Chapeuzinho Vermelho. Então, justificamos que 

estes critérios de dinamicidade e até mesmo suspense que compõem a trama para o leitor é o 

que o leva a interagir e se aproximar da obra literária, e, consequentemente, isso afetará sua 

formação enquanto leitor de literatura. 

A partir dessas descrições, da relação sujeito e obra literária, entendemos que isso pode 

refletir na ação de recontar, o gosto por determinado gênero ou história literária poderá 

possibilitar maior fruição desse tipo de texto. E para embasarmo-nos nessa inferência, levamos 

em consideração o que postula Zilberman (1989) ao tratar dessa relação entre sujeito e obra, 

leitor e texto literário. A estudiosa explicita que isso representa uma espécie de envolvimento 

que transpunha o vínculo intelectual, e se achegando ao sensorial e emotivo. E quando 

transpomos isso para nossa análise, percebemos que o vínculo afetivo pode fazer com o sujeito 

reconte facilmente a obra que mais lhe chamou atenção. 

Analisamos a primeira categoria, o reconto, e, para tanto, inicialmente, foi solicitado 

que cada participante recontasse o conto, levando-se em consideração sua modalidade 

linguística. Para essa categoria, o que nós pretendemos foi perceber de que forma as histórias 

são recontadas, se nos recontos dos sujeitos estão presentes: elementos que a compõem 

(personagens, contextos, clímax), noções de início/meio/fim, e encadeamento dos fatos16.  

                                                           
15 Esse termo refere-se ao sentimento exposto pelo indivíduo diante de determinada obra literária, ou espetáculo 

teatro, isto é, a emoção exteriorizada pelo sujeito durante a apreciação estética. (CAIRUS, 2008). 
16 Esses critérios estabelecidos para o reconto estão inseridos na tabela comparativa desenvolvida pelos 

pesquisadores da Pesquisa Desafio, na qual para essa categoria deve-se verificar se o aluno “Consegue se situar 

em relação às narrativas (elementos que a compõem; respeito às vozes; noções de início/meio e fim; 

intertextualidade/interdiscursividade; uso de marcas convencionais; encadeamento dos fatos)”, assim, o nosso 
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Averiguamos de que forma as narrativas são recontadas levando-se em conta o 

processo de criatividade linguística imbricado para isso, ou seja, o reconto é realizado levando 

em consideração uma estrutura intrínseca ao texto base, desse modo, indiretamente mantém o 

foco narrativo nessa estrutura, e posteriormente, isso é exteriorizado na recontação. 

Subentendemos que os processos de reconstrução da narrativa também seguem esse mesmo 

critério para todos os falantes, pois esses selecionam os itens lexicais que melhor possam 

representar sua narrativa, e que de certo modo mantêm a coerência referencial com o texto base. 

Afirmamos que isso aconteceria em decorrência da afetividade pela obra, tendo em 

vista que quanto maior o laço afetivo maior a probabilidade de haver a manutenção da coerência 

referencial. Mas, de acordo Kintsch e van Dijk (1978) isso ocorre em decorrência das 

peculiaridades da narrativa, pois essa enquanto texto é processado sequencialmente em 

estruturas com número exato de sequência de acordo com o modelo utilizado, e do indivíduo e 

sua capacidade de memorização. 

Com base nisso, iniciamos a nossa análise com o S.S. para em seguida relacionarmos 

com os S.Os. Inicialmente percebemos que a contação do S.S. foi comprometida em detrimento 

do uso léxico da própria língua, já que ele não dispunha de itens lexicais suficientes para expor 

a narrativa, o mesmo não consegue construir uma sequência significativa que possa ser 

considerada um enunciado elaborado e que apresente muitos detalhes. Os enunciados 

produzidos por ele foram os seguintes: MENINA IR CASA/ CAMINHO LOBO/ LOBO COMER 

DUAS. 

Diante dos enunciados construídos pelo S.S. no reconto, vimos que esse apresenta 

coerência referencial com o texto base, mesmo tendo apresentado noções mínimas que remetem 

a narrativa. Evidenciamos que os microenunciados fazem referência à macroestrutura da 

narrativa, ainda que tenham sido construídos de forma sintética com ausência de detalhes. É 

possível perceber, também, que a presença de elementos que compõem a narrativa como os 

personagens principais: a menina17 e também o lobo, diante disso, qualquer análise em torno 

desse conto deixa claro que o enredo é construído em torno do diálogo desses personagens, nos 

remetendo à microestrutura da narrativa. 

                                                           
pontos levam em conta somente os pontos apresentados nas intervenções com o S.S., os quais são: elementos que 

a compõem (personagens, contextos, clímax), noções de início/meio/fim, e encadeamento dos fatos. 

 
17Devemos considerar aqui que “a menina” deve ser vista como representação da personagem Chapeuzinho 

Vermelho, tendo em vista que no conto fala-se de uma menina que usava um capuz vermelho e assim ficou 

conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Desse modo, o S.S. pode ter internalizado apenas o item lexical 

MENINA. 
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Em relação ao contexto situacional descrito pelo S.S., identificamos dois contextos 

situacionais: o inicial, no qual a história começa, e o contexto intermediário, o caminho onde a 

garota encontra o lobo. Vimos que a recontagem do S.S. apresenta noção de 

espaço/ambientação. Em relação ao clímax, por ser considerado o ápice do enredo foi 

apresentado através do enunciado LOBO COMER DUAS, talvez, por ser uma das cenas mais 

fortes do conto seja mais fácil de ser rememorada.  

Ainda fazendo referência à microestrutura, os próximos pontos a serem destacados 

referem-se à noção básica da construção do conto, mais especificamente as noções de 

início/meio/fim. De acordo com os enunciados produzidos pelo S.S. é possível perceber que 

mesmo não contendo detalhes na sua construção apresentam-se exatamente as partes referentes 

à estrutura mencionada anteriormente e que esta está comprometida, unicamente, pela ausência 

de detalhes. E essa estrutura denota que o S.S. encadeou os fatos seguindo uma ordem 

cronológica, disposta no texto base.  

Seguindo o caminho nessa categoria de análise, ainda nos ancoramos em Kintsch e 

van Dijk (1978), tendo em vista que os mesmos salientam que essa predisposição de estabelecer 

indiretamente uma conexão referencial entre o reconto e o texto base, deve-se ao fato de que 

estamos lidando com um leitor que processa todas as informações disponíveis, mas que 

exterioriza somente aquelas que apresentam as informações relevantes para manter a 

compreensão expressa pela macroestrutura. Mas, também, preferimos acreditar na 

possibilidade de que é através do reconto que o indivíduo se encontra enquanto sujeito, 

tornando-se ele é o autor, ele produz “vida”, mesmo através de pequenos enunciados, isso 

segundo Petit (2009).  

Por isso, evidenciamos o caráter afetivo, ao considerarmos, diferentemente, a ação de 

recontar foi percebida com o conto do Pinnochio, isto é, o S.S. não produziu nenhuma sequência 

de sinais que pudéssemos analisar com precisão. Quando questionado sobre o desenrolar da 

história ou sobre a presença de personagens, o sujeito disse: NÃO LEMBRAR. A análise que 

atribuímos a isso é que esse conto não o agradou, logo, a aproximação entre sujeito e literatura, 

bem como a catarse foram corrompidas pelo desgosto. Então, inferimos que, para que a ação 

do reconto seja executada, assim como para que o sujeito possa rememorar a narrativa e 

apresentar positivamente os quesitos de nossa análise é imprescindível que o mesmo goste do 

texto selecionado. Nesta perspectiva de letramento literário é necessário desenvolver o gosto 

por esse tipo de gênero textual, pois, quando há a apreciação a partir do gostar o indivíduo 

consegue rememorar a narrativa, o que foi percebido através do conto Chapeuzinho Vermelho. 
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Para fins de comprovação e, assim, pudéssemos fazer uma intersecção dos saberes dos 

sujeitos na categoria de reconto, procedemos, agora, com a análise da contação dos ouvintes 

envolvidos na pesquisa e, desse modo, as nossas análises seguiram a seguinte ordem de sujeitos: 

S.O.2 – N1, S.O.4 – N2 e S.O.6 – N3.  

Desse modo, segue o reconto do S.O.2: 

 

A banca de neve ia andando, quando ela andava quem tava pestorando ela era o lobo 

mallllllllll. Aí o lobo mal chegou bem pertinho dela, perguntou: _Aonde você tá 

vindo? _Para casa da vovozinha. _E o que que se cê tá levando nessa cesta? _Doces 

para vovozinha. (incompreensível) E ele disse tá bem, e ali tem um gande jardim. E 

quando ela pegava ele correu pa casa de vovozinha (E fez o que lá?) e ele pegou a 

vovozinha e amarrou ela pelas mãos pelos pés e colocou ela... lá no armário. E ele 

na cama se vestiu de vovozinha. E quando ela chegou disse: _Que orelha gande? 

_Quer café? _Quero. E quando foi, e quando foi. Fez o café que tava no fogo e touxe 

um lanche e colocou (incompreensível) e levantou bem ligeiro e colocou e colocou, o 

que memo?, as mãos assim. E tabem (que mais?) ela disse que dentes gandes. Era 

para se comer... (E no fim?) E no fim o que? Ai o lobo come ela. E o caçador pega 

ele na casa de vovozinha...  

   

Enquadrando o primeiro sujeito na primeira categoria de análise, do ponto de vista 

estrutural e manutenção do texto base, percebemos que o mesmo não apresenta domínio 

satisfatório do conto Chapeuzinho Vermelho e os quesitos propostos para essa categoria 

analítica aparecem de forma parcial. Explicitamente, o reconto ocorreu com ausências ou 

inserção de fatos que não estavam presentes na narrativa, mas, averiguamos que a compreensão 

global do conto se mantém. Ainda para o primeiro quesito o mesmo rememora apenas um dos 

personagens (o Lobo), os demais personagens aparecem de forma omissa, e para que esse 

sujeito apresentasse o reconto, foi fundamental a utilização de perguntas gatilhos (entre 

parêntese no reconto), para desencadeá-lo.  

Ao trazermos os postulados de Salles e Parente (2004) e Kintsch e van Dijk (1978), 

evidenciamos que o domínio do reconto está diretamente ligado à capacidade de memorização, 

tanto da micro quanto da macroestrutura, pelo sujeito. É possível encontrarmos falhas na 

transposição do conto para o reconto, como a omissão de fatos ou ações que os personagens 

desempenharam, por exemplo. Isso ocorre porque nossa memória é seletiva e lembramos 

apenas dos trechos mais significativos. E na tentativa de preencher as lacunas deixadas pela 

seleção, o leitor traz fatos de outros contextos ou de outras narrativas, alterando a microestrutura 

e mantendo o sentido global. A esse preenchimento os autores denominaram de inferência, o 

que ocasiona o encadeamento dos fatos. 

Ao analisarmos o segundo reconto, verificamos que os contextos e clímax não estão 

presentes no reconto, tendo em vista que essa ação ocorreu, comprometendo, também, as 
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noções básicas de estrutura da narrativa e bem como encadeamento lógico dos fatos. A única 

informação fornecida por ele foi a parte inicial da narrativa, e diante disso, percebemos o 

comprometimento composicional da narrativa, a noção de estruturação e o encadeamentos. 

Conforme o reconto abaixo: 

 

Era uma vez... um home que fez um buneco de pano e o nome do buneco era Pinóquio. 

(Muito bem.) Ele degejava para se transformar num minino de verdade (Muito bem 

...) (S.O.2 - Foi Emilly me ensinou) ai, (incompreensível) ele dormiu depois apareceu 

uma gande faaaada... o desejo dele tornou ele num minino de verdade. Aí depois 

quando... (num sei depois não) 

 

É perceptível que esse reconto não apresenta coerência referencial suficiente para se 

conectar com o texto base, ou seja, o sentido global do texto apresenta-se comprometido em 

decorrência das falhas na microestrutura, e isso pode ocorrer por não haver uma relação 

construída entre sujeito e essa obra literária. A apreciação do texto literário pelo sujeito não foi 

satisfatória e isso acabou por ser refletido no reconto. Ao relacionarmos os recontos de S.S. e 

S.O.2, é perceptível que eles se aproximam no primeiro conto e se distanciam no segundo. 

Ainda em relação aos recontos, percebemos outro fator de distanciamento, já que o S.O.2 o 

realizada fazendo emergir vozes de outras narrativas, como explicitado anteriormente, e, diante 

disso, afirmamos haver uma relação dialógica entre o leitor e o texto, pois de acordo com 

Zilberman (1989), essa emersão de vozes faz referência à outras (versões) narrativas, o que 

denota que o mesmo já mantinha relação com outros textos literários. 

O reconto desse sujeito é dialógico, justamente, por apresentar em sua essência essas 

vozes, tal qual postula Bakhtin (2011) ao afirmar que por natureza todo discurso é dialógico, 

tendo em vista que mesmo se refazendo em decorrência do contexto social, é transcorrido sobre 

ele a presença de Outros. E corroborando com isso, Petit (2009) diz que somos bombardeados 

cotidianamente por informações que as pessoas nos deixam, desse modo, inferimos que é 

impossível não trazer à tona durante o reconto as impressões e sensações deixadas por outrem. 

As análises referentes ao S.O.4 demonstram que o mesmo apresentou domínio 

completo ao recontar Chapeuzinho Vermelho. O sujeito construiu um reconto dotado de 

detalhes, tanto no que se refere à constituição da narrativa quanto às personagens e suas falas. 

Há a presença não da voz do contador mas de um narrador protagonista, que inclui aí, também, 

as vozes dos personagens. É perceptível a presença de todos os personagens de forma “viva”. 

Como pode ser percebido abaixo: 

 

Era uma vez, uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. A mãe dela tava fazendo 

comidas para ela levar para a sua avó. Ela disse: _Chapeuzinho Vermelho, vá deixar 
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esses bolos para a sua vovó e leve essa capa com você. Aí ela foi. No caminho ela 

encontrou um lobo, aí esse lobo disse: ihhhhh. E a mãe dela tinha dito que fosse pelo 

bosque porque a floresta era longa e tinha um lobo. Ela de teimosa que foi pela 

floresta. Pelo caminho da floresta ela encontrou com um lobo, esse lobo disse: _ o 

que você vai levando dentro dessa sexta. Ela respondeu: _ bolo para minha vovó. Ele 

disse: _ posso cumer um pedaço? Ela disse: _não, é só para minha vó. Ele disse: _ 

Por favor. E ela deu um pedaço para o lobo. O lobo cumeu. Mais na frente ela 

encontrou com o lobo de novo. Ela disse: Ele disse: Chapeuzinho Vermelho, me dá 

só mais um pedacinho de bolo? Ela deu só mais um pedaço de bolo para o lobo. Aí o 

lobo cumeu. Mais na frente ele pediu outro pedaço. Aí ela respondeu: _ Não você já 

cumeu todo o bolo e não sobrou mais nenhum pedaço. Aí ela foi pra vó dela. Aí teve 

uma vez que o lobo de malvado, era um rio, ele derrubou a árvore. Não tava 

chovendo, aí deu um raio e derrubou a árvore e ela atravessou o rio. E assim, ela 

chegou na casa da vó dela. Aí o lobo disse: Aí o lobo tinha. Antes dela chegar na casa 

da avó dela, o lobo tinha chegado primeiro pelo bosque e cumeu a avó de  

Chapeuzinho Vermelho e depois quando ela chegou lá, ela disse: _Vovó? E ela disse: 

_Oi. Ela disse: _Cadê você? Ela disse: _Aqui dentro. Aí: _Pode entrar. Aí ela entrou. 

O lobo disse: Chapeuzinho Vermelho disse: _Vovó que olhos grandes você tem! Ele 

disse: _ É para ti ver melhor. Ela disse: _ Vovó que orelhas tão grandes você tem. 

Ele disse: _Era pra ti ouvir melhor. Aí ela disse: Vovó que boca tão grande. Ela disse: 

Ele respondeu: É para ti comer. Aí ele cumeu ela. Aí pelo caminho ele ia andando aí 

viu o caçador. O caçador ouviu que na barriga dele tava muito cheia, aí ele disse: _ 

Vou pegar aquele lobo, vou cortar. Aí quando ele cortou a avó e Chapeuzinho 

Vermelho tava lá dentro da barriga do lobo. O lobo pegou no sono e ele coisou a 

barriga, aí depois ele custurou, ele levou... aí o lobo se acordou. Aí ele foi cumer mais 

coisa e foi. Aí a avó de Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho Vermelho ficaram 

felizes para sempre.  

 

Também é visível a convergência disso para a descrição dos contextos situacionais por 

onde o enredo se desenrola, acarretando, assim, no clímax. A narrativa feita pelo S.O.4 foi 

construída seguindo uma estrutura lógica e coerente, apresentando noções concretas de 

início/meio/fim, e não aparece fragmentada de forma a gerar incompreensão por outro ouvinte, 

isso ocasionado pelo encadeamento dos fatos, adequando-se à estrutura disposta no texto base.  

É conveniente levarmos em consideração Smith (1989) ao afirmar que toda história, 

seja ela falada ou escrita (e aqui compreendemos, também, como história, o reconto) segue uma 

convenção pela qual seu enredo é estruturado em torno de sequências lógicas, na qual os 

episódios se relacionam de modo inteligível. Cognitivamente esse sujeito traz as estruturas 

necessárias para recontar a narrativa, de modo a manter a coerência referencial, postulada por 

Kintsch e van Dijk (1978). No entanto, vale ressaltar que esse tipo de reconto requer do sujeito 

pleno domínio da capacidade de memorização, e quando essa falha, percebemos que o mesmo 

refaz a narrativa durante o reconto, isso percebido neste trecho: [...] Aí ela foi pra vó dela. Aí 

teve uma vez que o lobo de malvado, era um rio, ele derrubou a árvore. Não tava chovendo, aí 

deu um raio e derrubou a árvore e ela atravessou o rio. [...]. 

Apreendemos a tentativa de manter o funcionamento do reconto através da 

manutenção da microestrutura, e evidenciamos que esse sujeito tenta replicar o texto base, 

construindo praticamente os mesmos enunciados, o que poderia caracterizar a existência de um 
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reconto puro, sem interferências, inferências ou acréscimos de outras narrativas ou proposições 

extra contextuais.  

No entanto, ainda de acordo com Smith (1989), essa reprodução da microestrutura não 

implica dizer que houve compreensão da macroestrutura, pois repetir o enredo não significa 

dizer que esse sujeito compreendeu, de fato, a narrativa. Mas, o que de fato caracteriza o reconto 

do S.O.4 são as marcas próprias do reconto (oral), como por exemplo, a repetição de elementos, 

as hesitações e autocorreção, isso evidenciado, principalmente, por Marcuschi (2010), ao 

apresentar as características que concernem à oralidade, e, nesse caso, tomando posse dessa 

proposição, também, aplicamos aos recontos, por também serem atividades próprias do gênero 

oral18.   

Diferentemente, o reconto da história do Pinnochio é feito de forma transgredida com 

a ausência do narrador, tendo em vista que o sujeito não se insere na contação, tendo em vista 

que essa é feita de forma mecânica, com ausência de emoções. Outro fator relevante para 

compreensão disso são as hesitações cometidas pelo sujeito; as constantes pausas para 

rememorar, as dúvidas ao iniciar o reconto e a utilização de anáforas, em maior número, 

representadas pelo ai, utilizado para encadear os fatos. Conforme reconto abaixo: 

 

 

 

 

(S.O.4: Eu num lembro professor)(Como foi que o Pinóquio ganhou vida?) A fada 

madrinha veio que ele não tava mais mentindo... Foi que Gepeto, ele pediu para fada 

madrinha que desse vida para Pinóquio. Aí a noite Gepeto e o gato dele e o peixe 

tava durmindo. Aí a fada madrinha veio de noite e deu vida para Pinóquio e disse: 

_Pinóquio, se você mentir seu nariz vai crescer. Aí, é... ele foi mexer nas coisa, aí 

caiu um prato, aí Gepeto escutou e foi lá cuzinha e viu que Pinóquio tinha ganhado 

vida. Eles três: o gato, o Pinóquio e Gepeto foram durmir na cama. Eles 

(incompreensível). E o gato tinha muita inveja de Pinóquio. Ele não gostou porque 

Pinóquio pegava o meio, porque o meio era melhor. Aí ele ficou com raiva. Aí chegou 

outro dia. Aí uma pessoa ia passando, aí Gepeto disse: _ Pinóquio, vá para escola e 

volte para casa. Ele foi para escola. Quando foi no caminho encontrou dois gatos. 

Eles disseram: _Pinóquio, é muito bom brincar. Aí Pinóquio disse: _Eu vou para 

escola. Aí, eles: _Vamo com nós, a gente vai brincar. Aí ele disse: _É melhor. Aí 

Pinóquio disse: _Tá bom, eu vou. E o Grilo Falante disse: _Não Pinóquio. E Pinóquio 

não ouvia. Aí chegou numa casa... Pi... Ele não foram brincar. Eles... (S.O.4: O que 

professor?) (era casa de marionetes) foram é, era casa de marionetes. Eles chegaram 

lá e o dono de lá pegou Pinóquio disse que ele ia ser um marionete. Aí ele foi pro 

                                                           
18 Não querendo aqui entrar nas discussões acerca de tipologia e gênero textual/discursivo, mas percebemos ser 

necessário expor nossa compreensão acerca do reconto enquanto gênero oral, e para isso trazemos brevemente o 

que postula Bakhtin (2011). O teórico define os gêneros discursivos como sendo uma atividade propriamente 

humana, realizada fazendo uso da linguagem, e, que trazem em sua estrutura: tema, estilo e construção 

composicional. Diante disso, inferimos que o reconto é um gênero discursivo, enquadrado na categoria oral. 
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palco, anoiteceu, ele não chegou em casa, Gepeto ficou muito doido. Aí, um monte de 

gente lá fora. Aí, Pinóquio ficou como uma marionete. Aí ele foi. Ele se apresentou. 

Aí na hora que ele se apresentou ele caiu no chão e estava com muita vergonha e 

muito medo qui o patrão brigasse. Aí, terminou o filme. Ninguém gostou da dança 

que Pinóquio fez. Ele dançou outra e todo mundo aplaudiu. Aí depois ele foi lá pra 

dentro. As rosas que ele tinha ganhado e o dinheiro que Pinóquio tinha é... o patrão 

dele tumou e ficou para ele, aí pren... Aí disse: _Vem Pinóquio. Aí, pegou Pinóquio, 

butou dentro de uma gaiola e ficou até o outro dia e Gepeto procurando mais o grilo 

o Pinóquio. Aí chegou outro dia. Não, aí ainda tava de noite eles iam embora pro 

dia... da brincadeira... que era o mundo da brincadeira, aí ele foi. Aí... ele não 

conseguiu, a carroça passou por ele mas ele não viu e Pinóquio ia lá dentro. Aí o 

grilo achou e a fada madrinha veio... e pegou Pinóquio e... é... disse: _Pinóquio, você 

tem casa? Ele disse: _Não. E o nariz dele ia crescendo. Ela disse novamente: _ 

Pinóquio, você tem casa? Ele disse: _Não. E o nariz cresceu mais. Ela disse 

novamente: _ Pinóquio, você tem casa? Ele disse: _Não. Ela disse: _Tem certeza? 

Ele disse: Ah, tenho. Aí, ela diminuiu um pouquinho o nariz dele. Aí, ela disse: _Eu 

vou soltá-lo só por essa vez dessa gaiola. Aí, ela soltou ele, e ele saiu. Aí, ele pulou 

da carroça, foi pro meio da rua e tava procurando o Gepeto, e não achou. (S.O.4: Só 

lembro disso professor). 

 

Em relação aos elementos composicionais da narrativa, podemos perceber que os 

mesmos são inseridos de forma fragmentada, através dos quais os personagens apresentados 

são somente o Pinóquio, o Grilo, e a Fada, os demais são apresentados como sujeitos sem 

identificação, como, por exemplo, o pai do Pinóquio ao invés de nomeá-lo de Gepeto. Há um 

comprometimento no reconto tendo em vista que, para que haja a compreensão do interlocutor, 

é necessário que os personagens sejam apresentados de forma clara.  

No caso dos contextos situacionais e do clímax da narrativa, esses também foram 

comprometidos, tendo em vista que há dúvida, isso verificado no momento em que o 

personagem principal faz uma apresentação em um teatro de marionetes; o S.O.4 desconhecia 

esse contexto. Outro fator percebido referente aos elementos composicionais é a ausência do 

clímax, ou seja, há a omissão da parte principal, que seria representada pela transformação do 

personagem Pinnochio em um menino de verdade.  

Os quesitos noções de início/meio/fim e encadeamento dos fatos podem ser analisados 

em conjunto nesse reconto já que eles estão entrelaçados em decorrência de uma quebra na 

narrativa, e isso interferiu tanto na estrutura como nos encadeamentos dos fatos. Isso ocorre 

mais precisamente da seguinte forma: a estrutura inicial é recontada duas vezes de forma 

contínua, como se fosse natural do conto. Além disso, o trecho no qual o nariz do Pinnochio 

cresce por ele mentir é recontado também no início; outro fator que compromete o reconto é a 

ausência da última estrutura (fim). Compreendemos que os fatos não estão dispostos de forma 

linear, ou seja, o encadeamento apresentado pelo S.O.4 é realizado de forma incomum, o que 

compromete a compreensão da narração de forma global. 



101 
 

Ao retomarmos a concepção de estrutura discursiva proposta por Smith (1989) pela 

qual se afirma que toda história, seja ela falada ou escrita, segue uma convenção, a qual 

denominou de estrutura convencional da narrativa, e que mesmo se tratando de reconto essa 

estrutura, de acordo com essa concepção, seria mantida, e percebemos que não pode ser tomada 

por verdade absoluta, isto é, acreditamos que outros fatores estão imbricados à essa concepção, 

tendo em vista que o S.O.4 não seguiu a convenção. Há a omissão de alguns fatos que 

comprometem tanto a estrutura quanto a compreensão da narrativa, isso verificado quando ele 

diz: Só lembro disso professor. 

Acreditamos que essa estrutura convencional pode contribuir para que o sujeito possa 

elaborar seu reconto, no entanto, a tentativa de manutenção estrutural denigre a compreensão 

global da narrativa expressa por aquele sujeito, o que acarreta uma distorção do texto base, e a 

tentativa de reprodução acaba por não significar à macroestrutura. Para compreendermos isso 

de forma profícua, é necessário levarmos em consideração o conceito de linguagem proposto 

por Merleau-Ponty (1976) apud Iser (1999), pelo qual ele afirma que a linguagem só produz 

significado quando é dissolvida ou reelaborada. E, aplicando esse conceito ao reconto, já que o 

compreendemos como atividade de linguagem, inferimos essa atividade apenas apresentará 

sentido (e aqui relacionamos o sentido expresso na estrutura global) quando ela for 

caracterizada por uma refacção, isto é, quando a nova narrativa apresentar as peculiaridades 

próprias da reconstrução (postuladas anteriormente). 

Dando continuidade às nossas análises, temos agora a do S.O.6. A partir dela, 

evidenciamos que o mesmo inicia o reconto com um traço característico dos contos infantis: o 

Era uma vez. Conforme transcrição abaixo: 

 

 

Era uma vez uma menina mui... muito bunita que morava na floresta. Aí, um dia a 

mãe dela mandou ela ir pra casa da vovó. Só que era pra ir pelo bosque, mas ela 

teimou e foi pela floresta. Foi cantando. (S.O.6.: Esqueci) (Aí o que foi que aconteceu 

quando ela chegou na florestas?) O lobo viu ela. Então ela correu correu e o lobo 

correu atrás. Aí ela chegou... Ele chegou na casa da vovó mair primeiro e comeu a 

vovó. Aí quando chegou lá ela tentou ligar para o caçador. Aí, o lobo tava atrás de 

comer ela. Aí o caçador veio e matou o lobo. Aí viveram felizes para sempre. 

 

Inferimos que o sujeito utiliza um gatilho próprio dos contos de fadas para iniciar o 

reconto, e de igual modo para encerrá-la, tendo em vista que ele utiliza o Viveram felizes para 

sempre. Averiguamos que as escolhas desse sujeito podem ser reflexos de seu contato com o 

texto base ou com outras narrativas, trazendo no reconto reverberações. A esse respeito Eco 

(1994) afirma que isso durante o processo de narração o leitor é obrigado a fazer escolhas 
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determinantes para compreender a narrativa. Em se tratando de escolhas e retomando os 

aspectos característicos dos contos de fadas, presentes nesse reconto, é entendível que eles 

foram utilizados como recurso estilístico para que em sua completude mantivesse o começo e 

o fim. 

Além dessas peculiaridades, aferimos que os elementos composicionais: contextos e 

clímax são alterados durante a contação. Deixando isso de forma mais clara, no caso dos 

contextos situacionais há um deslocamento da personagem principal, Chapeuzinho Vermelho, 

mora na floresta, o que descaracteriza o conto utilizado como base para o reconto. Em relação 

ao clímax, percebemos que há uma alteração na ação final, pois, segundo o sujeito, o Lobo Mau 

morre antes de comer a Chapeuzinho Vermelho.  

No entanto, evidenciamos que isso não compromete os encadeamentos dos fatos, 

tampouco a noção de início/meio/fim, já que a narrativa é construída de forma linear, 

englobando todos os elementos apresentados anteriormente. Para as alterações feitas pelo 

sujeito, supomos que o mesmo conhecia outra versão do conto e durante a narrativa a expôs, 

corroborando, novamente o que trouxemos anteriormente, o reconto traz à tona vozes de outros 

contextos, de outras narrativas, por ser uma atividade dialógica. 

É perceptível que o reconto desse sujeito é dotado de brevidade, em poucas palavras 

desenvolve-se a nova narrativa, com traços do texto base e acrescido de outros elementos, como 

por exemplo, [...] Aí quando chegou lá ela tentou ligar para o caçador. Tomando por base, 

novamente, os postulados de Kintsch e van Dijk (1978) ao tratar da macro e da microestrutura, 

captamos nesse reconto a manutenção da marco estrutura em detrimento da micro, isso implica 

dizer que a compreensão global da narrativa é mantida independentemente dos enunciados. E 

dialogando com Smith (1989) ao tratar da Estrutura Aparente (microestrutura) e Estrutura 

Profunda (macroestrutura), vemos que esta independe daquela para que a compreensão seja 

expressa, pois o sentido, a compreensão não emerge das palavras, está para além delas. 

Em relação ao reconto do Pinnochio, o sujeito também apresenta certas peculiaridades 

no quesito elementos composicionais, mais precisamente quando o sujeito faz referência aos 

personagens e suas caracterizações, eles ganham “vida”, tendo em vista que há a presença da 

fala de cada um nos trechos em que ocorrem diálogos. Vejamos abaixo: 

 

Gepeto era um homem muito solitário, aí ele resolveu fazer um buneco qui se chamou, 

qui colocou o nome de Pinóquio. Então, ele quando foi dormir apareceu uma estrela 

bem brilhante e ele pediu qui Pinóquio seresse um buneco de verdade. Então, a fada 

foi, foi até Pinóquio e... fez, fez ele virar um menino de verdade e disse: _Pinóquio, 

se você fazer, não disser mintiras, eu ti torno um minino de verdade. Aí, ... (Pode 

contar só as partes que você lembra.) Aí, ele sem querer caiu do balcão. Gepeto 
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acordou, e ele ouviu e disse: _Quem está aí? Eu. Aí, Ele, Gepeto disse: _ Eu quem? 

Ah eu. Aí disse: Eu! Ele foi ver o que era Aí quando foi viu que Pinóquio era um 

menino de verdade, um buneco de verdade. Aí, ele... ele foram fazer uma 

comemoração. Dançaram e apresentou um gato e a peixe. No dia seguinte, eles... 

Pinóquio ia pra escola encontrou a senhora raposa e a senhora gata que levaram ele 

pro circo e o grilo que era a consciência dele foi procurar ele. Foi atrás dele. Então 

achou. Ele foi pro circo cantar e fazer... ganharam muito dinheiro. Aí, quando ele ia 

pra casa o moço do circo prendeu ele na gaiola e eles ia pra outro canto. Então, a 

fada veio, o grilo veio e tentou salvar ele mas não conseguiu. Então, a Fada Azul veio 

e... e ti... e perguntou o que aconteceu. Aí, ele contou uma mintira, aí o nariz dele 

cresceu. Contou outra mentira, o nariz dele cresceu ainda mais. Aí, o Grilo, a 

consciência dele, pediu pra soltar ele e ajeitar o nariz, pois ela ajeitou e salvou ele. 

Aí, ela disse: _ Se dissesse mais uma mentira o nariz será crescido não tem como 

fazer mais nada. Então, ele saiu. Aí, ele foi... procurar Gepeto. Aí, uma pomba veio e 

trouxe uma mensagem dizendo que Gepeto foi procurar ele pelo mar e foi engolido 

por uma baleia que se chamada Dona Ostra. Ele foi atrás de Gepeto. Quando ele foi, 

ele foi até o mar procurando todos os peixes tinha medo da Dona Ostra cada vez que 

ele perguntava. Então ele achou. Então, ele entrou dentro da Dona Ostra. Aí, quando 

ele entrou ele procurou procurou Gepeto. Então, Gepeto tava procurando. Aí, ele foi 

e achou. Aí, eles fizeram fumaça para a baleia espirrar. Ela espirrou e colocou eles 

pra fora. Aí, ele coisou, contou toda a verdade pra Gepeto. Aí, eles saíram e Pinóquio 

se se... pensou, Gepeto pensou que que Pinóquio estava morto então levou pra casa. 

Quando passou ele tava chorando. Aí Pinóquio se tornou um menino de verdade. Eles 

viveram felizes para sempre. 

 

No entanto, em relação ao clímax, percebemos que, assemelhando-se ao reconto do 

Chapeuzinho Vemelho, há alterações através deste elemento: Gepeto pensou que Pinóquio 

estava morto, e levou ele pra casa. Ficou chorando, e aê Pinóquio virou menino de verdade. 

Nesse caso, a ausência da fada transformando Pinnochio em menino de verdade, caracteriza 

uma alteração explícita. 

Essa alteração confirma as nossas inferências anteriores, pela qual constatamos, que 

através do reconto o narrador reconfigura a estrutura da nova narrativa, ou seja, levando-se em 

consideração Marcuschi (2010) ao afirmar que o processo de retextualização, e aqui 

consideramos o reconto enquanto ação retextual, é marcado, principalmente, por alterações 

estruturais. Mas, isso não impede que a compreensão flua, tendo em vista que para que haja 

essa transformação textual é imprescindível, antes, ter compreendido o texto base.  

Ainda em relação aos aspectos estruturais, é perceptível que o clímax apresentado pelo 

sujeito distancia-se do conto base, mas ao tratarmos de aspectos estruturais, a narrativa 

construída é fluida e compreensível. Em relação aos pontos noções de início/meio/fim e 

encadeamento dos fatos, esses foram apresentados de forma linear, pois a narrativa segue uma 

estrutura básica ou convencional, e, de igual modo, isso facilita a apresentação dos fatos 

coerentemente.  É levando-se em consideração essas peculiaridades do reconto que o 

compreendemos como elemento formador do leitor literário, e a esse respeito, Petit (2009) 



104 
 

ressalta que o (re)contar é fundamental para que o indivíduo se desperte, no encontro, no prazer 

com a narração. 

Após a análise dos recontos, chegamos à síntese exposta na tabela abaixo, e, a partir 

dela, podemos perceber a variabilidade nos quesitos propostos para o reconto. Desse modo, 

compreendemos que essa variabilidade deve-se ao fato de estarmos lidando com duas 

modalidades linguísticas diferentes: a oral e a visual.  

  Tabela 2: Recontos Realizados 

Reconto 
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Elementos 

Composicionais 
R NR R RP R RP RP RP 

Noções de 

início/meio/fim 
R NR RP RP R RP R R 

Encadeamento 

dos fatos 
R NR R RP R RP R R 

                    R – Recontou, NR – Não Recontou e RP – Recontou Parcialmente 

Outro fator preponderante, que interfere no reconto, é o domínio do léxico da língua 

de cada indivíduo, principalmente do S.S. que, mesmo recontando Chapeuzinho Vermelho, 

ocorre a sintetização da narrativa, e, isso, como bem mencionado anteriormente, é decorrente 

da inexistência de um acervo mental da Língua de Sinais, o que também interferiu no reconto 

do Pinnochio. Mas, levando-se em consideração Smith (1989), e encerrando nossas discussões 

acerca dessa categoria, apreendemos que os recontos realizados partem do princípio da 

compreensão e das experiências já desenvolvidas anteriormente, isto é, quanto maior o número 

de experiências com a literatura, maior a probabilidade do reconto ser satisfatório.  

Fazendo referências aos recontos realizados pelos sujeitos da pesquisa, todos mantêm 

as noções de conto postuladas por Gotlib (2006), tendo em vista que são mantidas as funções 

dos personagens, e ao tratar da transformação a autora afirma ser inevitável, já que se trata de 

outro contexto e de outro autor. Afirmamos que mesmo havendo transformações dos mais 

variados tipos na Microestrutura, a Estrutura Profunda mantiveram-se intactas. Sintetizamos os 

dados, pelos quais visualizmamos em quais pontos o reconto do S.S. se intercepta com os S.Os, 

no que se refere aos elementos estruturais que compõem as narrativas. Então, em relação ao 

conto Chapeuzinho Vermelho as intersecções ocorreram do seguinte modo:  
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Tabela 3: Síntese das Intersecções  

Reconto 

S.S. S.O.2 S.O.4 S.O.6 
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Elementos 

Composicionais 
X * X * X * * * 

Noções de 

início/meio/fim 
X * * * X * X X 

Encadeamento 

dos fatos 
X * X * X * X X 

              X – intersecção e * - ausência de intersecção 

É perceptível que o S.S. apresenta predisposição para desenvolver as habilidades para 

recontar mesmo que de forma sintética, já que esse sujeito o desempenhou coerentemente, tendo 

em vista que o seu reconto se intercepta com os demais sujeitos da pesquisa. Para compreensão 

mais apurada, principalmente em relação aos níveis apresentados no início da descrição dos 

sujeitos, podemos perceber que o reconto do S.S. apresenta traços das crianças de nível dois, 

representado nessa pesquisa pelo sujeito S.O.4.  

Devemos levar em consideração o conto utilizado, e para a história de Chapeuzinho 

Vermelho foram obtidos esses dados, claro se utilizando outro haverá uma variabilidade maior. 

Sendo isso percebido através do conto Pinóquio, pelo qual vimos que os recontos não se 

interceptam, tendo em vista que não houve a ação. Salientamos que o conto influencia 

diretamente no reconto do sujeito, decorrente da relação afetiva entre sujeito e obra o que 

propicia um melhor desempenho. Evidenciamos que esses resultados convergem para o início 

de letramento literário positivo, mesmo não tendo a competência linguística oral o sujeito de 

nossa pesquisa apreende a literatura de forma significativa e a apatia em relação ao segundo 

conto pode ser encontrada em qualquer tipo de leitor de literatura, independentemente de suas 

peculiaridades. 

 

3.2.2 O que disseram Chapeuzinho Vermelho e Pinóquio? Compreensão Leitora nos contos 

 

Confrontamos os recontos e de que forma eles foram apreendidos por cada sujeito, 

utilizamos as mesmas categorias para encontrarmos os resultados que nos revelassem a 

compreensão leitora de cada sujeito, e, assim, interceptarmos os conhecimentos do S.S. com os 
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S.Os. envolvidos na pesquisa. Em relação às atividades, destacamos que todas seguiram um 

mesmo padrão, e mesmo os sujeitos estando em níveis de aprendizagem diferentes, aquelas 

tinham os mesmos quesitos. Procedemos com as aplicações seguindo a ordem do reconto: 

primeiro atividades que fizeram referência ao conto Chapeuzinho Vermelho e, em seguida, as 

atividades referentes ao conto Pinóquio.  

Sequencialmente, as atividades passaram pelo tratamento analítico pelo qual foram 

exploradas as categorias de: elementos composicionais, noções de início/meio/fim e 

encadeamento dos fatos. Através delas chegamos à seguinte análise: percebemos que, mesmo 

não apresentando uma aproximação maior em relação ao conto Pinóquio, as respostas 

apontadas pelo S.S. são mais precisas na escrita do que na sinalização, logo, para categoria 

Compreensão Leitora, as partes referentes à Categoria Reconto aparecem de forma mais 

precisa. 

No entanto, antes de nos direcionarmos para nossas análises, é importante ressaltarmos 

que o nosso foco principal não é o letramento pautado em patamares de escrita, aliás, na 

representação social que ela adquire como comprovação de que através dela o indivíduo estaria 

letrado, mas, sim, levar em consideração a língua enquanto instituição social e, nesse caso, a 

LIBRAS como potencializadora da aprendizagem do S.S.  

Para tentar suprir aquela lacuna apresentada no contexto observado, isto é, em relação 

à metodologia utilizada em sala de aula, a presente intervenção busca na concepção de 

linguagem enquanto interação, de acordo com Travaglia (2006), e uso da língua natural do 

indivíduo surdo embasar a Prática Pedagógica Interventiva. Para os sujeitos participantes da 

pesquisa foi utilizado a modalidade linguística equivalente a cada um. Assim, não 

desprestigiamos suas peculiaridades linguísticas (a língua natural de cada um foi valorizada). 

Voltamos o nosso olhar para o indivíduo surdo, e partindo do pressuposto de que esse 

indivíduo desenvolve o método comunicativo próprio, concretizado nas mãos (LIBRAS), a 

possibilidade de seu desenvolvimento estaria atrelada ao uso dessa Língua. Foi preciso 

(re)construir o perfil do leitor de obra literária, pois o atual configuração sócio-escolar 

apresenta-se heterogênea, com indivíduos que não podem ser agrupados somente por suas 

competências (aqueles que sabem ou não ler), todavia, na heterogeneidade escolar pode-se 

agrupar os alunos tanto numa perspectiva de desempenho de leitura quanto nas suas 

características físicas, cognitivas, psicológicas.  

E o contexto social do indivíduo possibilita interagir com diversas linguagens 

provenientes de suas características particulares e concretizadas pelo uso de uma Língua. A 

linguagem imagética, no caso dos indivíduos surdos, é a que favorece um melhor desempenho, 
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já que a mesma é desenvolvida pelas mãos e captada pelos olhos. A esse respeito salientamos 

que as Línguas de Sinais, segundo Gesser (2009), são oriundas das comunidades surdas que 

utilizam o canal visuo-espacial para interagir, e quando sinalizada torna-se “palpável”. 

É percebível que o letramento que pretendemos não se sintetiza unicamente ao 

domínio da escrita, por isso, abrangemos nossa pesquisa, também, à compreensão dos contos 

pautados no uso da língua e a concepção do domínio da escrita enquanto representação do 

indivíduo letrado é abordada em segundo plano, tendo em vista que mesmo que o indivíduo 

domine a língua escrita, necessariamente, não estaria letrado, já que a escrita pode ser 

apreendida de maneira mecânica pela qual não há compreensão.  

Exploramos a capacidade da compreensão por acreditarmos que ela está diretamente 

ligada à possibilidade de letrar literariamente o indivíduo, uma vez que para se chegar a uma 

determinada resposta para dado questionamento é indispensável compreender determinado 

objeto. Iniciamos esse processo na categoria anterior, reconto, pela qual os indivíduos entraram 

em contato com as duas obras selecionadas para nossa pesquisa. Mas, essa categoria não foi 

utilizada unicamente com a finalidade de recontar as histórias, tendo em vista que necessitamos 

de dados que garantissem um tratamento empírico. 

O reconto foi utilizado intencionalmente como parte do processo de letramento 

literário, já que esse pode ser associado ao desenvolvimento da aprendizagem. E, analisando a 

aprendizagem do ponto de vista cognitivo, é conveniente ressaltar que a mesma está diretamente 

ligada aos aspectos neurológicos da memória, e de acordo com as concepções postuladas por 

Koch (2003), realiza sua função em estágios, que partem desde a estocagem (pela qual são 

criadas representações mentais da realidade), a retenção (onde se dá o armazenamento das 

representações) até a reativação (que permite a reprodução, o processamento textual), pelos 

quais o indivíduo aprende. 

Partindo desse princípio cognitivo, pelo qual a aprendizagem é desenvolvida, 

percebemos que o reconto favoreceu o ingresso do indivíduo no processo do letramento 

literário, mas, é conveniente que não limitemos nossas inferências somente à essa percepção. 

Refinando nossa análise, entendemos que cognitivamente a primeira categoria da pesquisa 

estrutura-se da seguinte forma: estocagem – ouvir o conto, retenção – seleção sensorial das 

representações da narrativa e reativação – reconto através da compreensão, e o que queremos 

nesta segunda categoria é afunilar nossas discussões acerca do terceiro estágio, no qual se 

concentra a compreensão leitora dos indivíduos, e aqui, dos envolvidos na pesquisa. 

Como já mencionamos, não limitamos nossas análises unicamente às respostas 

expressas através do código escrito, como bem salienta Smith (1989) ao afirmar que as relações 
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de sentido ou a compreensão não podem ser construídas na superfície desse código. A 

compreensão leitora, de modo geral, transgride o sentido expresso pela microestrutura. 

Inferimos que o sentido é construído posterior às unidades mínimas de um texto, estando 

localizado, no extra textual de acordo com Petit (2009), ou seja, consideramos aqui que as 

experiências (também de leituras) já vivenciadas pelo leitor, corroboram o desenvolvimento da 

compreensão leitora de modo global, e para que ele compreenda determinado texto não é 

necessário que tenha domínio de todo léxico de sua língua. 

Os exercícios elaborados para essa categoria foram desenvolvidos a partir dos 

(re)contos utilizados para essa pesquisa, e cada um aborda tanto os aspectos, implícitos, 

referentes a primeira categoria já analisada, quanto aos aspectos de cunho subjetivo 

relacionados a compreensão leitora, dividimos os exercícios em três classes: os 

questionamentos subjetivos, meio objetivos e os questionamentos objetivos.  

A partir dessas classes, dividimos cada quesito em subcategorias para uma melhor 

análise, e assim apreendermos a compreensão leitora de cada sujeito. Especificando melhor 

nossa categoria da compreensão leitora, podemos explicitá-la da seguinte forma: a classe de 

questão subjetiva enquadra todos os quesitos que podem ser respondidos livremente pelo 

sujeito, ou seja, nessa classe não há um aprisionamento das respostas do sujeito a um padrão 

linguístico e como a própria significação sugere, o sujeito deve expor aquilo que compreendeu 

dos contos e aplicá-los livremente no exercício. Através dessa classe os sujeitos da pesquisa 

puderam rememorar, investigar e responder livremente as questões e assim percebemos de que 

forma a compreensão leitora se expressa em um patamar subjetivo.  

A segunda classe categórica dos quesitos são as de questão meio-objetivas, pela qual 

os sujeitos responderam aos questionamentos de forma breve. Consideramos essa classe de 

pergunta como de transição, tendo em vista que pelas respostas elas não se enquadraram em 

subjetivas e em objetivas, precisamente. A última classe de questionamentos são aquelas 

objetivas, desse modo, os sujeitos puderam responder objetivamente os questionamentos, que 

foram divididos em questionamentos que apresentaram respostas certas ou erradas, e 

questionamentos de múltiplas opções de respostas. 

Delineamos essas questões com a finalidade de categorizá-las de modo mais preciso e 

nos distanciando das concepções de objetivação e subjetivação, podemos sintetizá-las no 

quadro abaixo.  

Tabela 4: Classe e tipologia de quesitos 
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COMPREENSÃO LEITORA19 

CLASSE TIPOLOGIA 

Subjetiva 

Rememoração 

Investigação 

Livre 

Meio objetiva Resposta breve 

Objetiva 
Certas ou erradas 

Múltiplas opções 

 

As respostas dadas pelos indivíduos foram construídas livremente, e o único respaldo 

que eles tiveram para isso foi o reconto construído por eles. Outro ponto que devemos 

evidenciar nessa categoria foi o uso de modalidades linguísticas diferentes: para os indivíduos 

que ainda não dominavam a competência leitora (pautada ao menos na decodificação) foi feita 

a leitura dos enunciados dos exercícios, e abrimos a possibilidade para aqueles que não 

detinham o domínio da escrita responderem aos questionamentos de forma oral para, assim, 

termos margens seguras para uma análise mais consistente. 

Depois de respondido, os questionários foram recolhidos e submetidos a análise, 

assim, os primeiros testes analisados correspondem ao do S.S. e as demais, sequencialmente 

aos S.O.2, 4 e 6. Através dela foi possível perceber a compreensão leitora aplicada nas 

atividades interpretativas. Desse modo, a primeira atividade foi desmembrada para que 

tivéssemos maior precisão analítica, enquadrando cada quesito às classes e tipologias 

correspondentes, seguindo a ordem estabelecida na tabela, com a seguinte de classe e tipo: 

subjetiva (rememoração, investigação e livre), meio objetiva (resposta breve) e objetiva (certas 

ou erradas e múltiplas opções). 

 

Quesitos Subjetivos – rememoração, investigação e livre 

 

Essa classe de perguntas ou quesitos deve remeter o sujeito à construção de enunciados 

que possam atender às solicitações do exercício, mas como trata-se de uma construção pessoal, 

as respostas foram elaboradas a partir da memória ou de situações vivenciadas pelo sujeito. 

Esse tipo de quesito possibilita que o indivíduo exteriorize essas experiências, tendo em vista 

                                                           
19Construído a partir de Beneytez (2007). 
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que elas são de acordo com Koch (2003), o resultado do processamento ocorrido na memória, 

exposto anteriormente. 

Em decorrência disso, o quesito foi desenvolvido levando-se em consideração essa 

perspectiva, e a classe de quesitos subjetivos se desmembra em: rememoração: pela qual o 

sujeito utiliza a compreensão dos contos para rememorar os acontecimentos da narrativa; 

investigação: com esse tipo de quesito pretendemos investigar a percepção do sujeito em 

relação as narrativas; e a do tipo livre: a partir desse tipo de quesito o sujeito teve a possibilidade 

de se expressar livremente e expor suas opiniões, pontos de vistas acerca dos contos. A 

justificativa pelo uso desses tipos de quesitos pauta-se na possibilidade de ativar a compreensão 

leitora do indivíduo atribuindo isso a uma construção subjetiva. 

 

Rememoração 

 

Procedemos com a análise, esse quesito foi desenvolvido para atender uma das nossas 

diretrizes para análise da compreensão leitora. Para o S.S., esse tipo de quesito teve por 

finalidade fazer com que o sujeito rememorasse a sequência da narrativa. Durante a contação e 

no reconto, aquela foi construída de forma linear, seguindo uma sequência lógica, posto isso, 

no quesito abaixo, o sujeito enumerou sequencialmente essa linearidade.  

Em relação a esse tipo de estrutura, Smith (1989) salienta que ela é decorrente da 

experiência que o sujeito leitor já desenvolveu com outras leituras, nesse sentido, é relevante 

levarmos em consideração a primeira categoria como precurssora e impulsonadora para o 

desenvolvimento da compreensão expressa na segunda categoria de análise, tendo em vista que 

anteriormente a nossa pesquisa o S.S. não teve experiências com obras literárias. Ainda 

corroborando nossas inferências, o teórico expõe que quanto maior o número de experiências 

(com obras literárias), maior a probalidade da formação de uma base estrutural no plano 

cognitivo. Indo de encontro com esse posicionamento, essa base estrutural para esse conto foi 

construída solidamente, tendo em vista que a noção de início/meio/fim, e bem como o 

encadeamento dos fatos ocorridos na narrativa, fora apresentado na resposta do primeiro 

enxerto. Abaixo apresentamos o quesito proposto para o conto Chapeuzinho Vermelho: 

Figura 3: Rememoração 1 
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Diante das respostas dadas no exercício acima, podemos constatar que o S.S. 

demonstrou ter compreendido a sequência da narrativa, isso percebido a partir da enumeração 

nos quadros, verificamos que a ordem linear pela qual o enredo se constitui foi agrupada 

corretamente seguindo a sequência de 1 a 4. É perceptível que a estrutura da narrativa foi 

internatizalada coerentemente e exteriorizada através da compreensão (tendo em vista que para 

Smith (1989) a estrutura é a base do entendimento) expressa nesse quesito.  

Inferimos que se há a internalização da estrutura consequetemente ocorrerá a 

compreensão. No entanto, extrapolamos essa inferência, por acreditarmos que o 

desenvolvimento da compreensão não se limita unicamente a esse aspecto. No desdobrar da 

nossa análise apontaremos outros aspectos que concernem o desenvolvimento dessa capaidade 

cognitiva. Na mesma classe e tipologia com o acréscimo da investigação, também analisamos 

a rememoração no conto Pinóquio. Como pode ser obsevado na imagem abaixo. 

 

 

Figura 4: Rememoração 2 
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No entanto, mesmo apresentando a compreesnão em relação à lienearidade da 

narrativa, percebemos que a descrição presente nas cenas foi construída a partir da consulta do 

conto impresso, ou seja, durante a escrita das respostas o sujeito fingiu que estava transcrevendo 

os trechos corretamente. As partes escritas conferem, realmente, com a história, no entanto, as 

respostas foram indicadas pelo pesquisador, visto que o sujeito perguntou em qual parte do 

texto elas se encontravam. Fazemos a seguinte dedução: por não rememorar a forma escrita da 

narrativa, e para não demonstrar isso (tendo em vista que a ausência de respostas, para ele, seria 

negativo), ele tentou coletar as respostas do suporte escrito.  

Podemos perceber que o S.S. faz uso da estrutura da narrativa, mantendo relação com 

o texto base, nesse sentido a coerência referencial (da estrutura), postulada por Kintsch e van 

Dijk (1978), é mantida. No entanto, é conveniente ressaltarmos que isso não ocorre de forma 

espontânea, ou tampouco intencionalmente, isto é, a manutenção da base estrutural se dá por 

retenção, pela qual cognitivamente o indivíduo retêm as informações relevantes durante sua 

primeira experiência com o texto literário (reconto), e a exterioriza (no momento do exercício), 

de acordo com Koch (2003). A estudiosa também postula que a cada vivência, a cada nova 

experiência essa base será atualizada sendo reformulada, o que acarretará a ampliação da 

compreensão. 

Em relação à mesma tipologia, também empregamos para os ouvintes envolvidos na 

pesquisa com a finalidade de relacionarmos a competência leitora de Surdo e Ouvintes. Assim, 

procedemos com as análises apresentando a sequência presente na tabela de sujeitos envolvidos 

na pesquisa, exposta anteriormente, que envolve os S.O.2, 4 e 6. Para tando apresentamos a 

seguir a nossa análise.  

Para o conto Chapeuzinho Vermelho, apresentando pelo S.O.2 é possível fazer a 

seguinte análise: constatamos que diferentemente do reconto apresentado por esse sujeito, no 

qual ele conseguiu expor a sequência lógica do conto de forma satisfatória, aqui, nessa categoria 

analítica, o sujeito não trouxe satisfatoriamente as noções de início/meio/fim, e a partir dessa 
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análise percebemos o distanciamento entre reconto e compreensão leitora para esse tipo de 

quesito. 

Figura 5: Rememoração 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir das respostas apontadas pelo S.O.2 nesse quesito, está evidente que a única 

noção apresentada é a que faz referência ao início do conto, representada pelo numeral 1, o que 

compromete o entendimento estrutural da narrativa, no exercíco. Com base em Kintsch e van 

Dijk (1978) e Koch (2003), percebemos que não houve a partir do reconto, a retenção da 

estrutura referencial da narrativa. Por conseguinte, em virtude desse comprometimento na 

sequência lógica percebida através das respostas dadas, constatamos que não houve 

compreensão estrutural do conto Chapeuzinho Vermelho, suficiente para que esse sujeito viesse 

a linearizar suas respostas. Em relação ao conto Pinóquio, podemos perceber que o S.O.2, nessa 

atividade, apresenta respostas de maior significância tendo em vista que traz dois fatos de forma 

linear, no entanto, não há a compreensão total da estrutura em decorrência de sua inversão. 

Inferimos que há a compreensão parcial da narrativa, conforme a imagem a seguir: 

Figura 6: Rememoração 4 
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Diante das respostas, parcialmente apresentadas e que não foram enumeradas 

corretamente, tendo em vista que há a inversão dos fatos, então não houve um desempenho 

satisfatório, isto é, esperávamos que a primeira experiência proporcionada pelo reconto 

desencadeasse a internalização da estrutura. Quando acrescido à tipologia investigação, o 

sujeito em questão não apresenta domínio dos fatos ocorridos, isso estando ausente tanto na 

escrita quanto na fala. Percebemos que a sequência linear e a presença dos fatos não foram 

construídos mentalmente pelo sujeito, ou até mesmo pelo fato dele rememorar nesse tipo de 

exercício apenas os trechos que lhe são mais significativos, e isso pode ter sido decorrente da 

contação, ou da própria compreensão acerca da história.  

Quando relacionamos as atividades do S.S. e do S.O.2 constatamos o distanciamento 

entre a compreensão estrutural da narrativa de um e de outro, por conseguinte, compreendemos 

que, nesse caso, ocorre a sobreposição da modalidade linguística sinalizada sobre a modalidade 

oral, tendo em vista que o ouvinte não apresentou satisfatoriamente respostas para os quesitos. 

Logicamente, não podemos aqui subjugar as modalidades linguísticas apresentadas pelos 

sujeitos, tendo em vista que a construção da compreensão leitora é particular e intrínseca a cada 

um, de acordo com Smith (1989), e isso pode ser decorrente da percepção única que indivíduo 

constrói, tendo em vista que estamos inseridos em mundos particulares dos quais extraímos 

nossas experiências. E assim como salienta Eco (2013), essas peculiaridades são alicerçadas 

por gostos, sensibilidades e cultura que culminam em uma perspectiva individual. 

Ainda nessa ordem da compreensão estrutural, procedemos com a análise do quesito 

desenvolvido pelo S.O.4, no qual seguimos os mesmo critérios já apresentados anteriormente. 

Primeiramente expomos o quesito: 
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Figura 7: Rememoração 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do quesito apresentando, fazemos nossas inferências, pelas quais 

compreendemos que esse sujeito apresenta as noções de início/meio/fim, também, percebida na 

categoria reconto, logo, essa é rememorada de forma significativa nessa atividade. Deduzimos 

que se o sujeito apresenta um desempenho satisfatório, atendendo aos constituintes do reconto, 

para esta tipologia rememoração, o mesmo, também, apresenta coerência em suas respostas, 

tendo em vista que, os processos de reconto e rememoração requerem que o sujeito ative 

cognitivamente sua memória acerca da narrativa. E corroborando nossa afirmação, Koch (2003) 

afirma que mentalmente criamos episódios ou modelos episódicos que garantem a 

representação textual na memória, ou seja, o processamento textual da narrativa é armazenado 

(retido) na memória episódica e posteriormente exteriorizado, e, desse modo, a compreensão 

acerca do constituinte composicional da narrativa é respeitado, não ocorrendo desvios 

cronológicos e/ou dos fatos (ou quebra estrutural da narrativa). 

Dando continuidade às nossas análises, ainda em relação a rememoração e com o 

auxílio da tipologia investigação, inferir acerca do conto Pinóquio. Nesse quesito, o sujeito 

demonstrou um nível de compreensão mais apurado, tendo em vista que além da enumeração 

expondo a ordem cronológica dos fatos, ainda foi possível perceber isso expresso na escrita, ou 

seja, com a tipologia investigação o constituinte do conto não se restringe, unicamente, à fala. 

E em relação a modalidade escrita da língua, percebemos que o mesmo ainda não detém 

domínio completo da norma culta padrão, no entanto, isso não impede que compreendamos os 
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enunciados construídos, já que de acordo com Smith (1989) a compreensão não paira sobre as 

microestruturas. O que pode ser observado abaixo: 

Figura 8: Rememoração 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos debruçando sobre os enunciados construídos pelo S.O.4, é visível que há a 

constituição do enredo de acordo com o conto, no entanto, apresenta alguns desvios, como por 

exemplo, em (1) Ele fazia madeira – pelo qual subentendemos que Ele trabalhava com madeira, 

ou ainda, fazia bonecos de madeira; e/ou em (4) Ele não mentiu mas e se transformo nu menino 

de verdade – aqui percebemos a presença das conjunções mas e e, com sentindo opostos. Nos 

remetendo a compreensão expressas nesses enunciados, ela pode ser considerada a extensão 

cognitiva da compreensão, mesmo que tenha sido utilizado referenciais (imagens e reconto) 

para essas construções é perceptível o modo particular desse sujeito.  

Em torno da compreensão é necessário levar em consideração que o leitor é o dirigente 

desse processo, segundo Eco (2013). Mesmo que ocorram interferências (positivas ou 

negativas) externas, apenas ele, cognitivamente é capaz de apreender a narrativa, assim, desse 

modo, subentendemos que o sentido atribuído ou construído em torno da estrutura, também, é 



117 
 

particular. E ainda corroborando nossas afirmações, pelas quais compreendemos que mesmo 

apresentando uma estrutura pré-definida, a obra necessita do leitor para ter sentido já que ele 

preencherá as lacunas deixadas pela estrutura, de acordo Zilberman (1989).  Diante disso, e dos 

quesitos respondidos para essa tipologia, abrangemos a concepção de letramento transgredindo-

a, e possibilitar que de fato o sujeito se inclua no processo de letramento literário ele deve fazer 

uso não só da competência da fala (oralidade), ou apenas da modalidade escrita da língua, mas 

conjurá-las mutuamente, e assim, ter a compreensão do conto. E com isso poderíamos afirmar, 

que de fato, esse sujeito estaria letrado literariamente.  

Relacionando os quesitos dos S.S. e S.O.4, percebemos a concepção de letramento 

literário em evidência, pois, ambos apresentaram o domínio da compreensão leitora do conto, 

independentemente, da modalidade linguística. O que há de divergente em seus quesitos são as 

respostas na tipologia investigação, na qual o S.S. se apropriou da compreensão imposta pelo 

suporte escrito do conto, e o S.O.4 o fez de forma espontânea.  

 Nessa categoria, também analisamos os quesitos respondidos pelo S.O.6, os quais nos 

permitiram a seguinte análise: No primeiro quesito de rememoração, é perceptível que o reconto 

contribuiu para que esse sujeito pudesse estruturar os elementos composicionais da narrativa, 

e, desse modo, a linearidade dos fatos é mantida, principalmente, a noção de início/meio/fim, 

que foram apresentados na primeira categoria analítica. Corroborando as nossas afirmações 

apresentadas anteriormente, pela qual inferimos que o reconto contribui para que o sujeito ative 

a memória acerca da narrativa, e possa assim, expor a compreensão leitora do conto 

Chapeuzinho Vermelho.  

 

 

 

Figura 9: Rememoração 7 
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Novamente, de acordo com Zilberman (1989) o leitor aparece como peça central no 

processo de letramento literário, isto é, se a compreensão leitora é um dos fatores primordiais 

para que se desenvolva o processo, e é através dela que o indivíduo inclui-se nesse processo, 

isso somente ocorrerá pelo próprio leitor. Entendemos que o desenvolvimento desse processo 

pode estar correlacionado ao gosto que o indivíduo cria pela obra literária.  

Em relação ao conto Pinóquio, analisamos esta tipologia de rememoração, 

acompanhada da investigação. A partir da análise percebemos que em termos de linearidade e 

sequencialidade do conto, isso é expresso de forma satisfatória, de acordo com o que foi 

percebido no quesito anterior. Mas, ao que se refere à investigação solicitada nesse quesito, 

percebemos que o S.O.6 utiliza-se do referente ele na construção de seus enunciados, e isso 

pode ser compreendido como uma ponte que liga o sentido entre a imagem e a compreensão.  

Corroborando nossa asserção com base em Iser (1999), afirmamos que essa relação de 

sentido expressa pelo uso daquele referente, surge da interação entre leitor e texto, pela qual o 

sentido eclode quando o sujeito altera as experiências anteriores ocasionadas pela interação, 

nesse caso, quanto maior o número de interações, consequentemente mais alterações ocorrerão 

na base cognitiva. A compreensão dos fatos da narrativa é expressa de modo significativo, 

mesmo com o uso das imagens (que aqui podem ser compreendidas como gatilhos para 

rememoração, tendo em vista que elas não revelam o significado, pois esse é atribuído a cada 

uma pelo leitor) se sobressai a compreensão do S.O.6. O que pode ser percebido em suas 

respostas no quesito abaixo: 

Figura 10: Rememoração 8 
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Ao relacionarmos os quesitos do S.S. e do S.O.6, percebemos as divergências 

ocorridas ao que se refere à competência escrita, tendo em vista que enquanto um faz consulta 

ao suporte escrito, o outro utiliza-se das imagens para construir afirmações sobre as cenas. Mas, 

para ambas as ações é necessário que o indivíduo compreenda a narrativa como um todo, e que 

o suporte no qual está inserida também congregam respostas para seus questionamentos, e, 

assim sendo, inferimos que a compreensão leitora é acessada a partir da necessidade de 

respostas, ou como afirma Smith (1989) reduzir as incertezas, para tanto, o sujeito as busca 

tanto nas imagens expressas no exercício (e aqui supomos que elas também representam uma 

espécie de suporte para compreensão), quanto no suporte escrito. 

 

Investigação 

 

Diferentemente dos dados apresentados anteriormente, a análise da investigação foi 

percebida no conto Chapeuzinho Vermelho tendo em vista que as respostas referentes à 

descrição das cenas foram construídas de modo pessoal pelo S.S. Para esse tipo de descrição o 

indivíduo constrói subjetivamente as cenas, mesmo que para isso tenha tido acesso ao conto. 

Essa construção pessoal é feita a partir do que o indivíduo apreendeu durante o conto e o reconto 

da narrativa. 

Esse quesito nos possibilitou ver de que forma a aproximação sujeito e literatura, e, 

também, que a identificação e o gosto por determinada obra permitem ao sujeito desenvolver 

sua compreensão, e comparando os dois quesitos de investigação verificamos que são 

construções completamente opostas: na anterior, o sujeito intervém sua produção com o uso do 

conto, já na segunda, ele desenvolve isso de forma pessoal.  

Outro quesito que também entendemos através dessas construções ou nas descrições 

de cada cena foi a limitação que o sujeito apresenta para construir enunciados mais elaborados, 

ocasionados pela defasagem dos itens lexicais utilizados em cada enunciado, e isso pode ser 
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justificado pela ausência de uma escolarização que privilegie a Língua de Sinais como primeira 

língua e a Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. Mas, isso não impede 

que o mesmo expresse o que foi compreendido da narrativa, independentemente do domínio da 

microestrutura (SMITH, 1989).  

Mesmo havendo essa limitação nas descrições percebemos que elas são dotadas de 

significado, isso também comprova que o indivíduo compreendeu a narrativa, tendo em vista 

que para desenvolver essa espécie de retextualização é preciso compreender o texto base, isso 

sendo corroborado por Marcuschi (2010). Assim, nas orações abaixo percebemos que elas são 

expressas de forma mais sintéticas, apresentando a ausência de elementos que possibilitariam a 

coesão textual, por exemplo. 

Figura 11: Investigação 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da nossa análise comparativa percebemos em que se interceptam as respostas 

dadas pelo S.S. com os demais sujeitos das pesquisa, e ao relacionarmos essas respostas com o 

S.O.2 percebemos algumas congruências, principalmente, no que se refere a compreensão 

leitora, isto é, a partir desse quesito verificamos em que se interceptam as respostas.  

No que se refere a produção feita pelo S.O.2, evidenciamos, também, a aproximação 

entre sujeito e literatura, na qual foi visto o afeiçoamento pelo conto Chapeuzinho Vermelho, 

possibilitou que esse sujeito o internalizasse, e pudesse transpor sua produção, para o real, 

expresso em Língua Portuguesa Oral, e por não ter o domínio do código escrito o mesmo 

produziu oralmente suas resposta, e para fins de comprovação, segue abaixo a transcrição: 

1: A banca de neve ia andano. 
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2: Ela andava quem tava pestorando ela era o lobo mallllllllll. 

3: E ele na cama se vestiu de vovozinha. 

A partir das respostas dadas pelo S.O.2 para cada cena, é possível fazermos outra 

interceptação entre os quesitos respondidos. Notadamente o sujeito em questão utiliza-se de 

uma variação da Língua, e considerando a concepção de variação, traçamos um paralelo entre 

as respostas dos dois sujeitos. O que acarreta a nossa afirmação: o S.S., também, utiliza-se de 

uma variação da mesma Língua do Sujeito Ouvinte, e, desse modo, inferimos que mesmo não 

apresentando domínio completo da norma padrão-culta, ambos conseguem expor tanto de 

forma escrita tanto de forma oral, a compreensão do conto. 

Outro ponto relevante em nossas análises faz referência às respostas dadas pelo S.O.2, 

nesse quesito, principalmente a resposta equivalente ao quadro um, o sujeito afirma que a Banca 

de Neve ia andano. Diante dessa resposta, salientamos que o mesmo traz à tona o personagem 

de outra narrativa, sendo assim, a afirmação utilizada apresenta dupla significação para sujeito: 

ora faz referência ao conto Chapeuzinho Vermelho, ora faz referência ao conto Branca de Neve, 

mesmo que esse último não tenha sido utilizado nas intervenções, isso implica dizer que esse 

sujeito teve acesso à outras narrativas (isso sendo caracterizado por Koch (2003) como novas 

experiências), o que garantirá o desenvolvimento da compreensão leitora de forma profícua, 

será um contato maior com objetos de inspiração literária. 

Ainda em relação a esse quesito, há omissão da resposta referente ao quadro 4, e 

subentendemos que não houve apreensão suficiente para a construção de um enunciado, pois 

se as respostas dadas estão diretamente ligadas à internalização e a partir 

apreensão/compreensão da narrativa, consideramos que esse sujeito não se apropriou 

suficientemente, o que acarreta uma não compreensão do conto. De acordo com os postulados  

por Marcuschi (2010) e Koch (2003), houve compreensão parcial, isso pode ser 

decorrente da não internalização dos fatos na memória episódica, responsável, justamente por 

guardar as partes significativas para o sujeito. 

Adentramos, agora, às análises que fazem referência ao S.O.4, com a finalidade de 

apontarmos as possíveis peculiaridades inerentes a cada quesito. Assim, relacionamos os 

enunciados construídos por ambos os Sujeitos, e, a partir disso, foi possível perceber que esses 

enunciados partem do princípio narrativo, pelo qual esses sujeitos fazem referência à uma ação 

desenvolvida pelos personagens, e por conter esse caráter narrativo, o sujeito vivencia a ação 

como observador extratextual, distanciando-se de um mero decodificar do signo linguístico e 

interage com a narrativa, de acordo com Iser (1999). O que pode ser percebido abaixo: 
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Figura 12: Investigação 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, por exemplo, ao relacionarmos o primeiro enunciado produzido pelo S.S., o 

qual está disposto da seguinte forma: Foi casa de vó, e o enunciado que faz referência ao mesmo 

quadro, construído pelo S.O.4, escrito deste modo: Chapeuzinho ia deicha bolo para vovó, 

percebemos esse caráter narrativo evidenciado anteriormente. Pois, ambas as construções nos 

levam a perceber a presença desse leitor, expresso principalmente através das formas verbais 

foi e ia, nos remetendo à ação realizada pela personagem.  

Outro enunciado que comprova a construção desse aspecto narrativo no quesito 

Investigação, é a presença da expressão Final Feliz ou Viveram felizes para sempre que 

apresentam-se como sendo características inerentes aos clássicos da literatura infantil, 

apresentadas, principalmente, nos contos infantis utilizados em nossa pesquisa, e que foram 

                                                           
20 Quadro 1: Chapeuzinho i a deicha bolos para a vovó; Quadro 2: O lobo em contou com Chapeuzinho Vermelho; 

Quadro 3: O lobo semtiu o cheiro do bolo da vovó; Quadro 4: A chapeuzinho Vermelho em com trou com sua avó 

e viveram felis para sempre.  
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transpostos para narrativa dos S.S. e S.O.4., os quais foram escritos da seguinte forma: Alegre 

e Chapeuzinho Vemelho em com trou com sua avó e viveram felizes para sempre, 

respectivamente. É perceptível que as construções são dispares, no sentido, de desenvolvimento 

da competência escrita, o que não compromete o sentido que se deseja alcançar; o final feliz, o 

que caracteriza uma reminiscência do texto base, para Kintsch e van Dijk (1978).  

Procedemos agora com as análises que fazem referência ao desempenho apresentado 

pelo S.O.6, e assim poderemos relacionar ao S.S., e encerramos nossas inferências para o 

quesito investigação. Com essa última atividade teremos maior precisão ao relacionarmos os 

desempenhos dos Sujeitos Ouvintes envolvidos com o Sujeito Surdo.   

Ao analisarmos os enunciados construídos pelo S.O.6, foi percebido que eles nos 

remetem à descrição dos fatos, sendo essa estabelecida através da relação entre referente e 

enunciado, expresso nas orações. É perceptível que esses enunciados são iniciados por 

pronome, nesse caso, é através dele que se constrói uma ligação de sentido, expressa na 

descrição. 

Subentendemos que para esse sujeito construir a descrição ele faz uso, implicitamente, 

de noções de referenciação, ou seja, o reconto possibilitou que fossem criadas pontes de sentido 

entre a imagem e as cenas da narrativa, sendo elas exteriorizadas na descrição (KOCH, 2003). 

Inferimos que não são expressas as visões de mundo desse sujeito, tendo em vista que a 

descrição construída por ele faz referência unicamente ao conto. Ainda em relação a esse 

quesito e às respostas dadas pelo S.O.6, outro elemento que resslatamos é a transição do aspecto 

descritivo para o aspecto narrativo, marcas da transição do gênero descritivo para o gênero 

prescritivo. 

 

Figura 13: Investigação 3 
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Afunilando mais a transgressão de gêneros expressos nesse quesito, nossa afirmação 

está pautada nas respostas do S.O.6, principalmente na resposta do terceiro quadro: O lobo 

engoliu a vovo e agora ele que comer a Chapeuzinho Vermeilho. Podemos perceber que esse 

enunciado apresenta tanto o caráter narrativo expresso pela afirmação: O lobo engoliu a vovo, 

e quanto o caráter descritivo: agora ele que comer a Chapeuzinho Vermeilho, no qual há a 

retomada da descrição. Mas, mesmo havendo esse caráter transgressor na construção dos 

enunciados, é perceptível que a compreensão leitora é expressa nesse quesito, e com o 

desenvolvimento de outras sequências didáticas esse sujeito poderia construir enunciados que 

pudessem ser enquadrados em gêneros mais específicos.  

Diante das análises do quesito Investigação, podemos perceber que todos os sujeitos 

apresentaram peculiaridades em suas respostas, as quais partem desde uma construção mais 

sintética até as construções mais elaboradas, transcorrendo desde a concepção de sujeitos 

leitores que decodificam e assemelhando-se a indivíduos que se inserem dentro do texto. A isso 

denominamos de compreensão leitora (ou fruição, de acordo com Eco (2013)), isto é, todas as 

possibilidades que esses sujeitos utilizaram para construir o processo investigativo do conto, no 

qual expressaram suas impressões acerca de cada narrativa. 

 

Meio objetiva 

 

Outro tipo de quesito utilizado para análise dos exercícios foi o de classe meio objetiva. 

Essa classe caracteriza-se por respostas breves pelas quais o aluno expunha aquilo que 

compreendeu do conto, mais especificamente, acerca do clímax da narrativa. Nesse caso, nesse 

tipo de quesito é empregado, também, um posicionamento subjetivo, o que nos faz perceber a 
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transitividade das respostas, e por serem curtas, atribui-se certa objetividade, mas por serem 

respostas “pessoais”, também, podem ser consideradas subjetivas.  

Para as respostas escritas, devemos levar em consideração que o S.S. poderá apreender 

a LP na forma escrita, desde que não exista uma relação de dependência no sentido fonológico 

de Língua, e para que isso não ocorresse, o norte tomado foi a utilização de estratégias visuais 

que garantiram a apreensão dos contos, tendo em vista que a Língua utilizada pelo sujeito é de 

modalidade visuo-espacial (segundo Gesser (2009)).   

Levando-se em consideração isso, compreendemos que o letramento empregado aqui 

vai de acordo com os postulados de Rojo (2009), que expressam que o processo de compreensão 

leitora não está limitado às concepções estáticas e cristalizadas da leitura e a reprodução dessa 

na escrita mecanicamente, mas dar condições ao indivíduo de utilizá-los socialmente. 

Figura 14: Meio Objetiva 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quesito referente ao conto Chapeuzinho Vermelho, novamente identificamos que 

mesmo com a relação de uso da variedade linguística, o indivíduo responde corretamente as 

questões propostas. Mas, como não podemos limitar as nossas análises unicamente ao certo e 

errado, uma das peculiaridades que percebemos nas respostas é a alteração do item lexical de 

MENINA para MULHER, isto é, o sentido da imagem feminina é transitória, comprovando que 

a significação é particular, pois ele a enxerga desse modo. Inferimos que, se a leitura é um ato 

individual de criação de significados, de acordo com Smith (1989), logicamente, ela permite 

essa transfiguração semântica do léxico na língua ocorra, e a construção do significado possa 

ser alterado pelo indivíduo. O S.S. altera o significado do item lexical em decorrência de 

informações contextuais.  
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No exercício referente ao conto Pinóquio, as repostas foram facilitadas pelo pesquisar, 

mas a compreensão exposta nas respostas, limita-se somente ao modo de escrever. Mas, vale 

salientar que as respostas foram dadas em LIBRAS pelo sujeito.  

Figura 15: Meio Objetiva 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma análise mais apurada das respostas nos remete a uma interpretação própria do 

indivíduo, e mesmo havendo a ajuda de um interlocutor externo há peculiaridades na 

interpretação. Na alternativa “a” do quesito identificamos a construção pessoal do leitor ao dar 

como reposta falar fugir. É possível perceber que a interpretação feita distancia-se do conto, já 

que a resposta esperada seria o sermão dado ao Pinóquio pela personagem Fada Azul.  

Nossa outra inferência faz referência à resposta da alternativa “d”, é perceptível que 

essa alternativa está correlacionada à alternativa “c”, no entanto, a interpretação feita pelo 

sujeito remete à situação exposta na imagem, ou seja, Pinóquio está assim (preso) e, de acordo 

com a resposta do sujeito, por não ter casa. Diante das respostas dadas pelo sujeito, vemos que 

mesmo aquelas que se distanciam da narrativa nos remetem a uma compreensão particular. E 

acordo Koch (2013), o sujeito mobilizou estratégias de ordem cognitiva para processar o texto 

e assim chegar as suas respostas, que se distanciam da superfície textual da narrativa. 
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Nossas análises também buscaram perceber essa particularidade nas respostas dos 

Sujeitos Ouvintes, e, desse modo, apresentamos primeiramente as respostas do S.O.2. Nos 

detemos inicialmente ao conto Chapeuzinho Vermelho, e através do exercício verificamos que 

as perguntas que fazem referência a essa questão não foram respondidas por esse sujeito. 

Mesmo fazendo uso de questões genéricas, e, que a partir do reconto poderiam possibilitar a 

compreensão para se alcançar respostas satisfatórias, o sujeito não conseguiu construir 

enunciados que remetessem ao objetivo proposto por esse quesito. Inferir que, inicialmente, 

mesmo tendo sido feito o reconto por esse indivíduo, não foi o suficiente para que fossem 

armazenados fragmentos que pudessem ser rememorados.  

Salientamos que o reconto pode ser realizado e influenciar na construção da 

compreensão leitora, mas, outros fatores podem comprometer essa construção pelo indivíduo. 

Como por exemplo, a apreciação e o gosto por essa versão da narrativa, ou por se distanciar de 

outras versões que o sujeito conhecia, há a probabilidade dessas questões não poderem ser 

respondidas, tendo em vista que não fazem referência ao conto que esse sujeito aprecia, logo 

não rememora os fatos que serviriam para as respostas por não mover o “conhecimento 

enciclopédico” necessário para isso (KOCH, 2013). 

Em relação ao conto Pinóquio, obtemos as respostas para esse quesito oralmente, isto 

é, por não ter o domínio da escrita o sujeito verbalizou suas respostas e assim as analisamos. 

Suas construções apenas apresentam má estruturação, do ponto de vista normativo da língua. 

Vejamos: Para as perguntas: O que a fada está dizendo para o Pinóquio? Por que o Pinóquio 

está na jaula? Por que que o nariz dele está grande? O que há de diferente em Pinóquio? E como 

ele voltará ao normal? Obtivemos como respostas respectivamente: a) Puque você tá nessa 

jaula? b) Puque foi um home que colocou ele nessa jaula. c) Ele falou tudo de mintira pra ela, 

ele falano e cresceno o lariz. d) Ele tava mentindo. e) Falar a verdade. 

Inferimos que o valor imagético contido na ilustração proporcionou uma compreensão 

mais apurada da cena, e consequentemente houve uma remissão do conto, já que a imagem 

pode fazer eclodir reminiscências da memória do sujeito, mas, não podemos reduzir nossas 

análises somente a isso, então, também, percebemos que a interação sujeito e obra, de acordo 

com Iser (1999) e Koch (2013), mobilizada com o reconto, possibilitou que o sujeito 

armazenasse informações suficientes para responder o quesito, e com o auxílio da imagem os 

respondesse.  

E ao relacionarmos as respostas do S.S., há interceptações, como as respostas em “b”, 

“c” e em “e”, e em decorrência disso, afirmamos que o desenvolvimento da compreensão 

leitora, nesses dois indivíduos, pode ocorrer em decorrência de inúmeros fatores, e o que as 
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nossas análises nos apontam é a existência de duas possibilidades para isso: a compreensão 

ativada pela apreciação da narrativa (ativada no reconto), e a outra através da ilustração, e no 

caso da ilustração, ambos os sujeitos podem fazer uso delas. Evidenciamos que essas 

possibilidades, progressivamente, podem convergir para um letramento literário satisfatório.   

Com o intuito de percebermos as peculiaridades que constituem as interceptações dos 

demais sujeitos para esse quesito, nos debruçamos sobre as respostas do S.O.4, através das 

quais captamos os traços de um sujeito leitor com maior nível de proficiência em termos de 

compreensão leitora, isto é, as respostas desse sujeito o caracterizam como um indivíduo em 

pleno processo de letramento literário, o que acarreta o desenvolvimento da compreensão e 

interpretação da narrativa, seja em um nível que remeta a superficialidade do conto ou nas 

múltiplas possibilidades de apreensão da narrativa.  

No que se refere à superficialidade da narrativa, tomamos por base o conto 

Chapeuzinho Vermelho, tendo em vista que os questionamentos nos remetem, apenas, às 

informações que podem ser encontradas com um primeiro contato com o conto, por 

conseguinte, esse tipo de questionamento não exige do leitor uma apreensão mais aprofundada 

da narrativa, tendo em vista, que a imagem ao lado dos questionamentos permite que ele 

apreenda as respostas necessárias para atendê-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Meio Objetiva 3 
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Respostas quase ilegíveis: a) Lobo chapeuzinho vermelho b) na casa da avó 

c) o lobo esta comendo chapeuzinho d) por que o lobo quer come ela 

Ao analisarmos as respostas percebemos que elas se interceptam, inteiramente, com 

aquelas fornecidas pelo S.S. e partilham da mesma carga semântica. O que ratifica a nossa 

afirmação anterior, pela qual, compreendemos que a imagem21 favorece a compreensão leitora, 

por ativar o conhecimento enciclopédico do sujeito (KOCH, 2013), favorecendo a inclusão do 

indivíduo no processo de letramento literário. 

Deduzimos que esse processo envolve inúmeros fatores, diante dos quais o letramento 

literário acontecerá ao fazermos uso da linguagem em diversos campos, partindo desde a escrita 

até chegarmos a visual. Afirmamos que esse processo pode dar-se em um campo intersemiótico, 

pelo qual a linguagem visual, verbal, escrita e de sinais se fundem e levam o leitor à apreensão 

do significado expresso na narrativa que analisamos. 

Ainda em relação às análises do S.O.4, e levando-se em consideração, também, a nossa 

afirmação anterior, pela qual expusemos as múltiplas possibilidades de apreender a narrativa, 

agora, trazemos as análises do quesito construído para o conto Pinóquio. E assim, confirmamos 

que a compreensão leitora, também, é proveniente da maturidade do leitor, o que é perceptível 

nas respostas do quesito. 

 

 

Figura 17: Meio Objetiva 422 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Nesse sentido, ao visualizar a imagem o sujeito estabelece uma ponte semântica entre o conto e o reconto, e 

assim atribui-lhe significados reminiscentes, isto é, se o sujeito não tivesse entrado em contato com as múltiplas 

formas da narrativa, não seria possível atribuir sentido a imagem, pois seria a primeira leitura. Assim, inferimos 

que leitura visual possibilita que o sujeito realize uma espécie remissão dos conteúdos anteriores ao exercício. 
22 A) Que ela ia soutar Pinoquio só por esa vez. B) O patão dele pensou ele vale muito dinheiro. C) O naris. D) 

Pr que ele mentia muito para a fada. E) Ele não mentiu mas. 
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Assim, diante dos enunciados construídos por esse sujeito, principalmente, as 

alternativas “a”, “b” e “d”, inferimos que essas respostas são as que mais se aproximam, de 

fato, da narrativa, por trazerem à tona detalhes que somente um leitor maduro conseguiria 

lembrar, e mesmo com os ínfimos desvios da norma, e também, da alteração por simplificação 

do enredo, percebemos que esses enunciados são formulados com base na compreensão 

adquirida em um processo de letramento literário já em construção. Evidenciamos o caráter 

interativo, novamente, e aqui postulado por Eco (2013), ao afirmar que a compreensão é um 

ato livre e inventivo, mas realizado em interação entre leitor e autor. 

Afirmamos que a compreensão leitora imbricada nessas construções emana de outros 

contextos, de um desenvolvimento contínuo do ser leitor, já que esse indivíduo, anterior a 

intervenção, já mantinha uma relação com outros textos literários, o que teria ocasionado esse 

amadurecimento. E isso também pode ser evidenciado na própria compreensão dos 

enunciados/questionamentos propostos pelo exercício, como por exemplo, em: E por que será 

que o Pinóquio está assim? Pois para compreender que a expressão assim refere-se a condição 

física do personagem, é preciso que o indivíduo perceba o implícito na enunciação e relacione 

com a questão anterior que apresentava essa condição física. E contrapondo isso à resposta do 

S.S., o assim compreendido por esse sujeito refere-se a situação na qual Pinóquio se encontra, 

e não à estética. 

Diante disso e de acordo com Eco (2013), a compreensão é uma ação que para cada 

sujeito é construída intersubjetivamente, particular e do ponto de vista perceptivo de cada 
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sujeito, a compreensão é plurissignificativa. E para que ela seja ativada de maneira produtiva, 

para atender adequadamente a certos enunciados, é fundamental que o sujeito esteja inserido 

dentro de um contexto, e/ou mais especificamente, em um processo de letramento que dê conta 

não apenas da decodificação do signo linguístico, mas, que em conjunto com o mundo 

possibilite percepções extra linguísticas, o que acarreta, de certo modo, a compreender o mundo 

enquanto realidade plurissignificativa. 

Prosseguindo com nossas discussões acerca do letramento literário como propulsor do 

desenvolvimento da compreensão leitora, interceptamos, agora, as inferências feitas nesse 

quesito, levando-se em consideração as respostas do S.O.6 nos contos Chapeuzinho Vermelho 

e Pinóquio. Por conseguinte, nos detemos às análises dos quesitos para o primeiro conto, 

permitindo-nos perceber que suas respostas são construídas, também, a partir da imagem, pois 

essas suscitam e propulsionam as movências intersubjetivas, interceptando-se com as respostas 

dos quesitos do S.S., conforme o que pode ser percebido na imagem abaixo. 

Figura 18: Meio Objetiva 5 

 

 

 

 

 

 

 

As respostas fornecidas pelo S.O.6, ainda, nos revelam a posição de leitor encontrada 

anteriormente no quesito investigação, pela qual percebemos que esse sujeito não se insere na 

narrativa, como os demais. Nossos dados apontaram que os outros sujeitos da pesquisa, em 

algumas partes de suas respostas, colocam-se enquanto expectadores da história, no entanto, 

esse sujeito não apresentou essa peculiaridade, e aqui, ele revela este caráter na resposta para a 

pergunta: A menina está gritando? Por quê?, e como resposta obtivemos: Porque o lobo que 

comer a Chapeuzinho. O S.O.6 não estabelece uma relação de referenciação entre a sua 

resposta, menina, e a figura da menina na imagem. E, isso, corrobora a nossa afirmação anterior, 

de que ele seria um leitor empírico, de acordo com Eco (1994), por usar o texto como 

receptáculo para suas respostas. 

A compreensão desse sujeito/leitor enquadra-se numa categoria de decodificação, já 

que as inferências construídas para atender os enunciados são pautados, unicamente, em um 

processo de decodificação, pelo qual o sujeito move, apenas, os recursos linguísticos presentes 



132 
 

em seu repertório cognitivo, o que Koch (2013) denominou de conhecimento linguístico. E, 

ainda, evidenciamos que essa possibilidade, também, pode estar relacionada ao próprio 

processo de escolarização, pelo qual esse sujeito foi inserido no processo de letramento, isto é, 

o contato com as obras literárias possibilitado pela escolarização não foi significativo. 

A fim de aprofundarmos mais nossa análise para esse quesito, e percebermos outras 

peculiaridades nas respostas desse sujeito, nos detemos agora às respostas dos quesitos da 

narrativa Pinóquio. Inicialmente, percebemos que esse sujeito apresentou um padrão diferente 

para essa narrativa, por suas respostas não serem condizentes para o tipo de leitor encontrado 

nas análises anteriores desse sujeito. Isso implica inferir que esse sujeito está em fase de 

construção do perfil de leitor interativo postulados por Koch (2013) e Iser (1999), isto é, o 

indivíduo que usa de inúmeros mecanismos para expressar sua compreensão acerca de mundo, 

e nesse caso, da narrativa. Constatamos isso nas respostas desse quesito, o que pode ser 

verificado na imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Meio Objetiva 6 
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É perceptível a aproximação entre as respostas dadas pelo S.O.6 e o conto, tendo em 

vista que essas construções assemelham-se com o enredo da narrativa. No entanto, 

diferentemente, das respostas apresentadas aqui e aquelas elaboradas pelo S.S., percebemos 

uma disparidade na alternativa “e”, e para essa afirmação, inferimos que o S.O.6 utilizou-se da 

imagem para constituir uma resposta adequada para o enunciado em questão.  Ambos os 

sujeitos fizeram uso de estratégias (mobilizadas através de sistemas diversos representados em 

suas memórias, sendo aquelas de caráter sociocognitivo e textual, de acordo com Koch (2013)) 

que possibilitaram a criação das respsotas, alicerssando assim, as bases para o desenvolvimento 

da compreensão leitora.  

Inferimos que os aspectos concernentes a compreensão leitora que podem ser 

desencadeados através desse tipo de quesito foram percebidos como particulares para cada 

leitor, que particularmente utilizou-se de estratégias, e aqui consideramos tanto as imagens23 

contidas nos quesitos quanto a memória das narrativas, as quais, de certo modo, desencadearam 

a compreensão leitora. Evidenciamos também que em nossa pesquisa, isso está intrínseco às 

peculiaridades de cada sujeito, pois de acordo com a Pesquisa Desafio eles pertencem a níveis 

de desenvolvimentos diferentes, logo, esse fato corrobora nossa afirmação, tendo em vista que, 

cada nível de aprendizagem emana uma visão da narrativa diferente. E ainda, temos o S.S. que 

de acordo com nossas observações não tinha contato com nenhum tipo de narrativa até o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

                                                           
23 Diante disso, a composição das respostas foram encontradas a partir de um modelo pré-existente (a imagem, 

reconto e conto), logo, isso configura uma experiência, um modelo, que condiciona as respostas dos indivíduos. 

Esse modelo pode ser considero um padrão pois todos as respostas serão dadas de acordo com o padrão pré-

estabelecido. O que se caracteriza como base referencial. Nesse sentido, podemos considerar a existência de uma 

a três bases referenciais, isto é, a contação, o reconto e a imagem são consideradas as bases referenciais, o que 

garante novamente, as respostas colocadas em um mesmo padrão. O que poderá ocasionar a variação será a relação 

de cada sujeito com essas bases referenciais. 
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Objetiva-Certa ou errada 

  

Esse primeiro quesito da atividade que corresponde aos contos Chapeuzinho Vermelho 

e Pinóquio se enquadra na classe objetiva já que o sujeito deveria escolher dentre as duas 

alternativas somente as verdadeiras, dessa forma, classificamos como sendo do tipo certas ou 

erradas. Esse tipo de quesito possibilitou perceber se o sujeito apreendeu as características que 

compõem os trechos da narrativa, bem como características peculiares aos personagens. Em 

relação à eficácia desse tipo de quesito, podemos justificar sua utilização pelo fato de que o 

sujeito pode ou não reter algumas características, logicamente, aquelas que foram circuladas 

corretamente são as afirmações as quais o sujeito reteve com maior facilidade e as expôs de 

forma objetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Objetiva 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante da imagem acima, é perceptível que o S.S. compreendeu a maioria das 

informações fornecidas pela narração, de cinco alternativas apenas uma não foi respondida 

corretamente. Desse modo, reafirmamos que esse tipo de quesito torna-se eficaz no sentido de 
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que através dele, percebemos se de algum modo houve compreensão ou se a compreensão da 

narrativa foi ativada, por trazer à tona fatos ocorridos na história a rememora. De acordo com 

Koch (2003, 2013), esses elementos armazenados na memória episódica são ativados e 

caracterizam o que a estudiosa denominou de conhecimento enciclopédico, aquele já adquirido. 

Em relação à alternativa respondida incorretamente, a justificativa que utlizamos para 

isso, é que, talvez, por se tratar de uma leitura visual, a imagem não expresse a informação 

requisitada. Ou ainda, durante a transposição do enunciado para LIBRAS, a informação não foi 

interpretada corretamente, por conseguinte, a falha estaria no interlocutor que realizou isso. 

Podemos criar inúmeras justificativas, mas o fato é que houve compreensão do S.S. acerca de 

fatos ocorridos no conto. O que vai de encontro aos pontos propostos da nossa análise na 

primeira categoria aos elementos composicionais da narrativa, tendo em vista que o sujeito 

conseguiu identificar elementos que remetem às características de personagens, ações 

desenvolvidas por ele e, também, o contexto situacional. 

Com a finalidade de relacionarmos e percebermos em que convergem as respostas dos 

demais Sujeitos Ouvintes da pesquisa ao interceptarmos com o Sujeito Surdo, analisaremos 

agora o quesito do S.O.2, utilizamos o mesmo tipo de exercício, no qual o sujeito teve que 

circular, somente, as alternativas verdadeiras. E em decorrência das suas assertivas, 

percebermos de que modo a compreensão do conto foi construída. Desse modo, segue abaixo 

o exercício que constitui a nossa análise: 

Figura 21: Objetiva 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos a constituição das respostas, identificamos que a compreensão do 

conto apresenta-se fragmentada, para esse quesito, tendo em vista que alguns fatos ou cenas 

não correspondem ao conto, pois ao circular as imagens que correspondem a amizade existente 
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entre Chapeuzinho Vermelho e a que faz referência ao fim do lobo pela Vovozinha, há a 

distorção da narrativa e consequentemente a incompletude do conto.   

Diante disso, podemos inferir que a significação expressa nas respostas fora construída 

se contrapondo aos fatos constitutivos da narrativa, e isso pode ser decorrente da visão de 

mundo, de acordo com Smith (1989). E ao correlacionarmos com Koch (2013), entendemos 

que isso implica na construção de conceitos ou modelos cognitivos criados socioculturalmente, 

e aqui, em torno do conceito de amizade. Outra possibilidade que apontamos, é a que faz 

referência ao repertório de narrativas (provenientes das experiências anteriores, facultadas por 

Smith (1989)) que esse sujeito possa ter tido acesso antes, o que acarretaria a uma hibridização 

na compreensão desse conto. Inferimos que houve compreensão da narrativa, no entanto, para 

o conjunto de enunciados elaborados para esse quesito não está adequada, por conseguinte, o 

ocorre aqui é uma incompreensão da narrativa, por haver um distanciamento, sobretudo, na 

estrutura global. 

Continuando com nossas análises, adentremos no quesito correspondente ao S.O.4, e 

através desse identificamos as peculiaridades existentes em torno da compreensão leitora desse 

sujeito. Em decorrências das análises apresentadas anteriormente nos outros quesitos 

respondidos pelo sujeito em questão, salientamos que o S.O.4, apresentou rendimentos 

satisfatórios que o enquadram em um patamar de letramento literário, desencadeando, assim, a 

compreensão leitora. Em relação ao quesito que possibilitou nossas inferências, apresentamos 

as respostas do sujeito em questão: 

Figura 22: Objetiva 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É notória que não podemos descartar o grau de objetividade desse tipo de atividade, 

mas, mesmo sendo considerada um exercício de fácil complexidade, requer que o sujeito 
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rememore a narrativa e mova sua apreensão e as exteriorize em suas respostas. 

Independentemente do grau de dificuldade, os dados gerados por nossa pesquisa, podem ser 

considerados suficientes para corroborar nossas inferências de que o nível de letramento desse 

sujeito se distancia do nível no qual o Sujeito Surdo se encontra.  

De acordo com Smith (1989) e Koch (2003) que partilham de um mesmo 

posicionamento, isso pode ser decorrente das vivências e o contato com o mundo da literatura 

que esses sujeitos partilharam anteriormente, e aqui salientamos que fora a primeira vez que o 

S.S. aproximou-se de algum tipo de gênero literário. Não estamos aqui querendo encontrar uma 

justificativa que sustente as incoerências das respostas entre esses dois sujeitos, mas, evidenciar 

o papel da leitura literária na formação do indivíduo e em decorrência disso, de sua 

compreensão leitora.  

E seguindo essa perspectiva, pela qual estabelecemos que o desenvolvimento da 

compreensão leitora pode ser decorrente de um processo de letramento literário, no qual o 

sujeito estabelece uma relação de aproximação com a literatura, continuamos nossas análises e 

levamos em consideração, para consolidar nossas afirmações, a atividade do S.O.6. Com a 

atividade desse sujeito consolidarmos o papel do letramento literário no desenvolvimento do 

indivíduo enquanto sujeito leitor. Vale salientar, que para nossa concepção de sujeito que lê, 

não o enquadramos apenas no patamar da acepção do termo, tendo em vista que nossas leituras 

nos fez transcender essa concepção.  

Figura 23: Objetiva 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à atividade do Sujeito Ouvinte em questão, deduzimos que o mesmo 

mantivera um contato e aproximação com gêneros literários, tal qual o S.O. 4, o que os 
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caracterizaria como leitores em pré-formação24, isto é, indivíduos que em decorrência de um 

processo de letramento literário conseguem compreender e inferir sobre o mundo, e 

consequentemente, sobre os textos que os cercam, sobretudo, os textos literários. E em relação 

a estarem em pré-formação, utilizamos esse termo com o sentido de que para alcançar um 

patamar de formação plena ou de indivíduo letrado será necessário que esses indivíduos se 

mantenham no processo. 

Levando-se em consideração essa afirmação, também consideramos que o S.S. estaria 

em um nível de pré-formação, tendo em vista que esse foi apenas o primeiro contato com o 

universo literário e sua inserção no processo de letramento social. Em decorrência disso, e 

principalmente das nossas análises podemos considerar que para esse quesito os sujeitos 

envolvidos apresentaram um nível satisfatório de compreensão leitora, por conseguinte, todos 

poderão alcançar patamares de leitores plenos. 

 

 

 

Múltipla Opção 

 

Para o conto Pinóquio utilizamos um quesito também de classe objetiva, mas difere 

do tipo utilizado no conto Chapeuzinho Vermelho, considerando que o tipo é de múltipla opção. 

Através desse quesito o sujeito deveria marcar as opções correspondentes aos fatos ocorridos 

no segundo conto. Esse tipo abre mais possibilidades para que o sujeito possa responder 

incorretamente, já que há mais alternativas que correspondem às informações. Mas, é visível a 

retenção da narrativa, e, objetivamente, a percepção do sujeito em relação aos fatos ocorridos 

nela. 

Figura 24: Objetiva 5 

 

                                                           
24 Em relação a esses tipos de leitores, evidenciamos os categorizados por Eco (1994), como Leitor-Modelo 

(caracterizado como aquele que apenas decodifica) e o Leitor-Empírico (aqueles que leem de diferentes formas, e 

não determinante no modo como devem ler). Então, levando em consideração essa classificação, percebemos que 

os nossos sujeitos mesmo apresentando níveis diferentes, podem estar em transição. 
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Com esse quesito captamos que a informação marcada incorretamente nos remete a 

um dos fatos ocorridos na narrativa, no entanto, esse apenas aparece no clímax, logo, essa 

alternativa não se enquadra, inicialmente, aos fatos que correspondem à linearidade expressa 

no conto, tendo em vista que o quesito é construído nisso e abarcando o enredo. A opção 

marcada se distancia do quesito início/meio/fim apresentado na primeira categoria de análise, 

pois há a inversão dos fatos. Esse quesito, também, nos remete à análise dos seus 

encadeamentos, e como não houve uma apreensão mais apurada do conto, logo, esse não pode 

ser exteriorizado de forma precisa. No entanto, mesmo assim, consideramos como sendo este 

um quesito que obteve respostas satisfatórias, já que o sujeito conseguiu rememorar alguns 

acontecimentos da narrativa. Outro quesito, também, relacionado à classe objetiva, foi o 

proposto a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Objetiva 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse quesito se distancia do anterior no sentido de que são apresentadas quatro 

afirmações e o sujeito deveria relacionar às imagens após a interpretação de cada enunciado. 

Como podemos perceber, esse quesito foi realizado de forma imprecisa, mesmo tendo o recurso 

visual para ativar a compreensão, as respostas deveriam ser mais precisas, distanciando-se do 

erro. No entanto, as respostas não foram satisfatórias, mesmo fazendo uso daquele recurso, logo 
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isso é decorrente do que apontamos anteriormente: esse Sujeito não apresentou uma relação 

afetiva com esse conto, e de acordo com Zilberman (1989), isso poderia facilitar o arquivamento 

dos fatos principais na memória episódica, de acordo com Koch (2003).  

E ao relacionarmos com os quesitos do S.O.2, constatamos que a incoerência também 

aparece nas respostas equivalentes ao primeiro quesito de múltipla opção. Mais especificamente 

ao analisarmos as respostas desses sujeito, vemos que a alternativa marcada não corresponde 

aos fatos presentes na narrativa, isto é, há a incompatibilidade de informações, o que significa 

dizer que esse sujeito não compreendeu significativamente a narrativa, comprovando-se isso no 

quesito proposto abaixo: 

 

Figura 26: Objetiva 7 

 

 

 

 

 

 

O quesito acima fora construído seguindo a ordem dos fatos da narrativa, desse modo 

as respostas assinaladas deveriam corresponder a sua estrutura cronológica. Para corroborar 

nossas afirmações, podemos evidenciar essa questão através da categoria anterior, na qual 

compreendemos que esse sujeito apresentou domínio parcial para os encadeamentos dos fatos. 

Assim sendo, ao assinalar a alternativa: Quando mentia as orelhas do Pinóquio cresciam, 

comprovamos que ocorreu a compreensão da narrativa, no entanto, essa é comprometida, tendo 

em vista que os encadeamentos dos fatos não ficaram claros para esse sujeito, no entanto houve 

o arquivamento dos fatos, pois na narrativa as orelhas do Pinóquio crescem, mas, não em 

decorrência da mentira. Inferimos que esses fatos foram arquivados como uma única afirmação, 

e utilizando-se de Petit (2009), os consideramos retalhos, mas, que foram costurados 

linearmente na trama da narrativa. 

Dentro dessa classe de quesitos, selecionamos outra atividade do S.O.2 para nossas 

análises. Em conformidade com a que também foi aplicada para o S.S., com a finalidade de 

relacionar o enunciado à imagem, contribuindo assim para nossas inferências em relação à 

competência leitora. As respostas dadas pelo Sujeito Ouvinte em questão, apresentam um maior 

grau de compreensão leitora, tendo em vista que todas estão relacionadas, corretamente, às 

cenas expostas no quesito. 
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Figura 27: Objetiva 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao relacionarmos esse quesito com o respondido encontramos divergências entre as 

respostas do S.S. e do S.O.2, por esse utilizar uma sequência linear, enquanto que aquele sujeito 

não apresenta sequencialidade nos encadeamentos dos fatos. Inferimos que a disparidade de 

respostas é ocasionada pela apreensão das imagens e da própria narrativa, de modo diferente, 

já que isso emana fruição, e essa de acordo com Eco (2013), é particular ao indivíduo, 

acarretando, assim, irregularidades na resposta. Outro fator que poderia contribuir para isso é a 

aproximação entre sujeito e narrativa, o gosto e o laço afetivo pelos personagens podem 

comprometer a construção de sentidos do leitor (ZILBERMAN, 1989). Afirmamos que ao se 

estabelecer uma relação afetiva com o texto literário, a compreensão leitora poderá 

veementemente ser aflorada. 

Com a finalidade de corroborarmos nossas afirmações, analisamos para o quesito do 

S.O.4, pela qual foi possível perceber de que forma o conto Pinóquio foi compreendido. 

Partimos do mesmo pressuposto apresentado anteriormente, pelo qual explicita-se a relevância 

do laço afetivo entre leitor e obra literária. A partir de nossas análises identificamos que as 

alternativas assinaladas por esse sujeito também apresentam disparidade entre resposta e 

narrativa. O que pode ser comprovado na figura abaixo: 

Figura 28: Objetiva 9 

 

 

 

 

 

 A incoerência estaria presente na alternativa: A fada ajudou Pinóquio, tendo em vista 

que deveria ter sido assinalada, e isso compromete o enredo da narrativa por não manter a 
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sequencialidade cronológica. A marcação pode ser justificada pelo fato de que esse sujeito não 

estabeleceu uma relação afetiva de comprometimento com a narrativa, percebendo assim 

somente informações colhidas através de um primeiro contato com o conto, extraídas de sua 

superfície (KOCH, 2013). Contrapondo-se a essa questão, no quesito seguinte esse sujeito 

obteve um resultado positivo, mas, salientamos que os enunciados estavam relacionados a 

imagens, logo, a dificuldade estaria em compreender o enunciado e fazer a correspondência de 

signos. 

Figura 29: Objetiva 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salientamos que em alguns casos, a linguagem gráfica desempenha o papel de agente 

norteador para se alcançar o letramento literário, já que as nossas análises possibilitaram 

compreender que ao utilizarmos imagens no processo de letramento literário, alguns dos leitores 

desencadearam a compreensão leitora de forma satisfatória. Inferimos que a compreensão 

leitora não se restringiria à escrita, mas a toda e qualquer forma de interação (com a imagem, 

com o conto e/ou com o reconto). 

Prosseguimos agora com as respostas correspondentes ao S.O.6. Ao analisarmos o 

referido exercício, descobrimos que esse sujeito apresentou total compreensão da narrativa, pois 

as respostas dadas convergem para o entendimento dos fatos constituintes do conto.  

Figura 30: Objetiva 11 
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É perceptível que as alternativas guiam o leitor apenas pela superfície da narrativa, no 

entanto, evidenciamos que para se alcançar as respostas satisfatoriamente, demanda do leitor 

determinado tipo de compreensão, acarretada pelas movências dos conteúdos linguísticos 

(decodificação), enciclopédicos (experiências com narrativa(s)) e interacional (intenções do 

texto), de acordo com Koch (2013). As respostas do sujeito em questão não denotam 

incoerência com a narrativa, tendo em vista que os fatos são expressos linearmente seguindo 

sua ordem cronológica. Afirmamos que em relação a essa narrativa, o S.O.6 a apreendeu de 

forma significativa, encontrando-se, enquanto leitor em formação. Essa possibilidade é relativa 

no sentido de que analisamos, apenas, o desenvolvimento desse leitor em apenas dois contos, e 

para uma maior precisão seria necessário a consolidação de uma pesquisa com maior 

profundidade. 

Ainda em relação às análises que fazem referência a esse sujeito, procedemos agora 

com a análise do segundo quesito, para percebemos que a sequencialidade dos fatos é mantida 

e o sujeito não comete as incoerências verificadas nas mesmas atividades que foram realizadas 

pelo S.S. O que pode ser verificado abaixo: 

 

 

 

Figura25 31: Objetiva 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente fazemos inferência à relação estabelecida entre sujeito e obra literária, já 

que esse laço que mencionamos anteriormente corrobora o desenvolvimento do leitor.  E 

pautando-nos nisso, quando perguntamos ao Sujeito Surdo: De qual conto você gostou mais? 

E em sua “fala” encontramos explicitamente seu gosto pelo conto Chapeuzinho Vermelho, e 

                                                           
25 Todas as imagens, que fazem referência aos contos Chapeuzinho Vermelha e Pinoccio, utilizadas nessa 

pesquisa foram retiradas do site de busca Google.com.   
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que coincidentemente foi o preferido do S.O.6, evidenciamos essa relação estrita entre objeto 

literário e o homem.  

Entendemos que o gosto interfere na compreensão do conto, mas, no caso de leitores 

iniciantes, mas este sujeito já havia sido inserido em um processo de letramento literário, pelo 

qual o gosto pela leitura literária fora iniciado anteriormente, e no caso daquele sujeito, como 

mencionamos em algumas análises anteriormente, esse foi o primeiro contato. Nossas análises 

possibilitaram perceber que a compreensão dos leitores, seja ele Surdo ou Ouvinte, passa pelos 

mesmos processos, que devem partir do gosto do leitor e sua relação de aproximação com o 

universo literário; a partir disso chega-se à decodificação dos signos (linguístico ou visual); e 

por fim, seria possível alcançar a compreensão leitora, e o sujeito incluir-se no processo de 

letramento literário. Em síntese, esse processo seria basicamente assim: vínculo afetivo > 

decodificação do signo > compreensão leitora. 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o desenvolvimento da aprendizagem em contexto escolar é necessário repensar 

que se redimensionem as metodologias que norteiam esse processo, principalmente, no que se 

refere ao modelos de Letramento Literário. Outro ponto que merece uma revisão crítica é a 

questão da inclusão de indivíduos Surdos naquele processo. Então, diante destas duas minorias 

que se fazem presentes no contexto escolar: a literatura como objeto da aprendizagem humana 

e o Surdo como minoria desse processo, enquanto problema, objetivamos com essa pesquisa 

investigar o processo de letramento literário de um aluno surdo “incluído” em uma turma do 5º 

ano de uma escola pública na cidade de Pau dos Ferros/RN, fazendo uso dos contos 

Chapeuzinho Vermelho e Pinóquio. E com a finalidade de cumprirmos esse objetivo 

construímos um trabalho que partiu desde as concepções de educação e inclusão para indivíduos 

surdos, e bem como, as definições dos saberes que embasam o modelos de Letramento, até a 

prática interventiva, da pesquisa. 

Em conhecendo histórias e sujeitos, a nossa pesquisa possibilitou percebermos que os 

modelos educacionais, denominados de Filosofias Educacionais, foram construídos no decorrer 
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do processo histórico, levando-se em consideração o padrão social vigente. Cada momento 

sócio-histórico permitiu que fossem elaborados modelos de aprendizagem que permitissem ao 

surdo aprender. Ainda foi possível perceber que os modelos educacionais que antecedem o 

Século XV desfavoreciam a aprendizagem desses indivíduos, já que anterior a esse século não 

se podia falar em uma política educativa, tendo em vista que, socialmente, os surdos não eram 

considerados um grupo social.  

Através da nossa pesquisa, constatamos três modelos educativos que primam pelo 

desenvolvimento da aprendizagem do surdo, o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo. 

É notório que cada modelo educacional prima pelo desenvolvimento da aprendizagem, no 

entanto, particularmente, seguem uma perspectiva social de sujeito surdo, e seguindo a ordem 

já disposta, a primeira delas prega o desenvolvimento da fala, a segunda a comunicação, e a 

terceira de acordo com o nosso arcabouço teórico leva em consideração os aspectos culturais 

desse indivíduo. 

Em relação as políticas educacionais direcionadas à inclusão, percebemos que em sua 

constituição elas trazem discursos divergentes, pois a intenção é de permitir a inclusão de todos 

os indivíduos que apresentam necessidades educacionais especiais, incluindo o surdo, no 

entanto, chamamos de divergente, pelas práticas impressas à elas, que tratam da inclusão numa 

perspectiva integrativa daqueles indivíduos. Compreendemos que as práticas propostas pela 

legislação estão impregnadas indiretamente das visões sociais acerca da deficiência, e 

principalmente, da Surdez. No caso dos indivíduos Surdos, enxergamos na legislação a 

possibilidade de reconhecimento desse povo, através da legalização e reconhecimento da sua 

Língua. Acreditamos que esse tenha sido o primeiro passo para que se possa efetivar de fato 

uma educação inclusa, que leva em conta os aspectos linguísticos, indentitários e culturais de 

um povo. 

Para prosseguir Entre palavras e sinais, o segundo passo tomado foi discutir acerca das 

propriedades linguísticas da língua natural dos Surdos, e através da nossa pesquisa entendemos 

que essa Língua apresenta aspectos estruturais, semelhantes a outras línguas naturais, então, 

subentendemos que mesmo sendo utilizada na modalidade visuo-espacial, a mesma deve ser 

utilizada para favorecer o desenvolvimento dos Surdos dentro do processo de ensino e 

aprendizagem. Acreditamos que através dessa língua é que se pode, de fato, incluir os Surdos 

nesse processo, e sobretudo, permitir sua inclusão social. 

Entre leituras e mundos, traçamos nossas discussões acerca do Letramento Literário 

para formação de leitores, e numa perspectiva inclusiva, de leitores Surdos. A nossa pesquisa 

permitiu-nos perceber que o termo Letramento para alcançar um resultado produtivo deve ser 
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transgredido, por estar embasado em padrões de leitura e escrita, pelos quais se compreendia 

por letrado aquele indivíduo que dominava essas competências, mas, compreendemos que as 

próprias significações do que se entende por saber ler e escrever, já não são suficientes para se 

enquadrar um indivíduo no patamar de letrado.  

O Letramento deve ser compreendido como uma possibilidade polissêmica, pela qual 

o indivíduo apreende não só o signo linguístico, mas, também, a sua realidade. Conforme foi 

visto, é imprescindível se trabalhar numa perspectiva multissemiótica, na qual se incluem todas 

as linguagens que cercam o indivíduo, e assim corroborar seu letramento, sobretudo, social. 

Apreendemos que o modelo mais adequado para isso, é o Letramento Literário, tendo em vista 

que o mesmo tem como objeto de aprendizagem a Literatura. Mas, é preciso esclarecer que não 

se aprende a obra pela obra, deve-se fazer com que o leitor se achegue, e possa fruir e usufruir 

do universo humanizador da literatura. 

E nesse processo de letramento, foi importante (re)definirmos o objeto, para que 

pudéssemos compreender sua função dentro do Letramento Literário. Através de nossas 

inferências e discussões com base na teoria utilizada, chegamos à conclusão que a literatura se 

distingue de outros gêneros textuais por possuir um caráter essencialmente humanizador, ela 

não pode ser vista, apenas, como mais um tipo de texto, construído em torno de uma estrutura 

pré-estabelecida. O objetivo do Letramento Literário é possibilitar a formação de um Leitor que 

enquanto lê, se humaniza. Outro aspecto concernente ao objeto do letramento literário, faz 

referência a sua capacidade de se alterar em decorrência das movências sociais, atendendo às 

necessidades de seus leitores. O que garante o surgimento de uma Literatura própria dos povos 

Surdos, pela qual se retrata a essência desses indivíduos, tal qual as outras formas de 

manifestações literárias. Concomitante com isso, a literatura direcionada ao público infantil 

emerge das mesmas divergências e reconhecimento de sua legitimidade, tendo em vista ser 

desprestigiada por ser considerada uma literatura menor. E quando direcionamo-nos sobre a 

Literatura Surda escrita aos pequenos leitores, constatamos que essa categoria ainda precisa ser 

estudada com maior veemência, para que seja consolidada. 

Depois disso, ao caminharmos por terra de Surdo, percebemos alguns desencantos, 

tanto no que se refere à inclusão quanto ao processo de letramento literário. O que observamos 

na ida ao campo, foi um processo de integração, pelo qual o aluno Surdo é integrado no contexto 

escolar, isso implica dizer, que o mesmo encontrava-se excluído do processo de ensino e 

aprendizagem, e bem como, do Letramento Literário. Outra dissonância que vimos, foi a prática 

aplicada na sala de aula regular, em torno da aprendizagem do Surdo, isto é, as atividades 
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desvalorizavam sua Língua materna, eram construídas em torno da decodificação imagem 

palavra, pelas quais eram abstraídas um significado maior, o significado de mundo.  

Ainda trilhando outro caminho na terra do surdo, nos debruçamos sobre a sala de 

Recursos Multifuncionais. Esperávamos atividades que favorecessem o desenvolvimento das 

competências do nosso sujeito, no entanto, presenciamos práticas que se distanciam dos 

aspectos concernentes ao Letramento, e ainda mais, da formação de um leitor de literatura. 

Nesse ambiente, assim como na sala de aula regular, as práticas desenvolvidas em torno da 

formação do indivíduo Surdo, se distanciam dos postulados que alicerçaram nossa pesquisa, e 

além, não vimos possibilidades de ser desenvolvido o Letramento Literário, já que não havia 

qualquer forma de literatura. 

As práticas pedagógicas existentes direcionadas para indivíduos surdos, tanto na sala de 

aula de ensino regular quanto na sala de RM, convergem para a ideia de surdez enquanto 

deficiência, patologia, falha que deve ser corrigida ou amenizada a todo custo, 

independentemente das consequências que podem ser ocasionadas. Essa concepção norteia o 

processo de formação da educação para surdos, mesmo depois de tantas revoluções no que diz 

respeito à educação. É conveniente afirmar que, mesmo com as propostas de inclusão desse 

indivíduo, ainda é perceptível esse patamar patogênico da surdez. Contrapondo-se a isso, os 

estudos desenvolvidos em torno da surdez, principalmente aqueles que a veem enquanto marca 

indentitária ou uma característica singular de certos indivíduos, preconizam o desenvolvimento 

de práticas educativas que primam pela inclusão social: nos referimos à inclusão social levando 

em consideração que a Língua Brasileira de Sinais possibilitaria isso. 

Para encontrar alguns encantamentos nesse caminhos, desenvolvemos nossas 

intervenções distanciando-nos das práticas presenciadas em nossas observações, e para isso 

utilizamos a Língua Brasileira de Sinais, como mediadora para compreensão das narrativas. 

Interpretamos através da LIBRAS os contos Chapeuzinho Vermelho e Pinóquio, e 

posteriormente aplicamos atividades correspondentes a cada conto que partiram desde 

perguntas subjetivas, meio objetivas até as objetivas, com o foco principal no reconto e na 

compreensão leitora. E para fins de comprovação de que a LS pode viabilizar o Letramento 

Literário de alunos Surdos, relacionamos as atividades do aluno Surdo com três alunos ouvintes 

da pesquisa Desafio. 

Foram utilizadas obras literárias como forma de letrar, por considerarmos que a leitura 

literária pode ser considerada a mola propulsora para o desenvolvimento da aprendizagem, mais 

especificamente para a educação numa perspectiva de inclusão. Assim, podemos afirmar que o 

ensino de literatura está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de outras potencialidades 



148 
 

do indivíduo. Além disso, considerar o desenvolvimento de leitores de literatura 

independentemente de sua condição física é considerar os mistérios provindos da literatura e, 

lógico, que esses mistérios corroboraram a formação do leitor, não de um leitor qualquer, mas 

um que é capaz de ler qualquer outro tipo de gênero textual. A leitura literária garantiria a 

formação de um leitor competente, apto a ler; e nesse caso, quando nos referimos a esse tipo de 

leitura, ela se enquadra na perspectiva de letramento. 

As intervenções com o aluno Surdo foram executadas através da LIBRAS, sendo que 

a Língua Portuguesa surgiu simplesmente nas questões de verificação da interpretação e 

compreensão das narrativas. Então, os primeiros encantamentos surgiram com a primeira 

categoria da reconto, pela qual o aluno Surdo reteve a estrutura global da narrativa Chapeuzinho 

Vermelho, e isso foi proporcionado pelo gosto afetivo que o mesmo apresentou em relação a 

esse conto, diferentemente da narrativa Pinóquio, já que o mesmo não recontou essa narrativa. 

Ao relacionarmos com os alunos ouvintes, percebemos que os recontos se interceptam, 

principalmente, nos aspectos de estrutura global da narrativa. 

No que se refere à categoria compreensão leitora, foi possível perceber que as respostas 

dadas por todos os participantes partiram da compreensão intersubjetiva que cada indivíduo 

construiu em torno das narrativas, isto é, mesmo as respostas apresentando o mesmo valor 

semântico, e se enquadrando dentro do solicitado, elas apresentam a visão particular de cada 

sujeito. E isso é construído a partir das vivências e relações estabelecidas entre os sujeitos e seu 

contexto social, e também, das experiências literárias já ocorridas. 

Em relação ao processo de Letramento Literário do sujeito surdo da nossa pesquisa, 

percebemos que o primeiro passo foi reconhecer a LS enquanto língua, já que através dela ele 

foi capaz de se desenvolver e participar qualitativamente nas atividades, independentemente do 

seu nível de surdez. Já que sem o seu uso torna-se impossível desenvolver qualquer forma de 

letramento. O segundo passo para desenvolver esse tipo de letramento com indivíduos surdos 

é se aventurar em meio a um caminho de tortuosos desafios, buscando estratégias que facilitem 

o acesso do indivíduo à Literatura, e suas várias formas de suporte. E no nosso caso, nos 

aventuramos pelos caminhos do (re)conto, o qual possibilitou-nos perceber que o Surdo tem 

facilidade em rememorar a Estrutura Profunda das narrativas, refletida, também, nas atividades 

elaboradas para nossa pesquisa, o que denota compreensão leitora ativa. 

Por fim, essa pesquisa nos desafia a continuarmos desbravando os caminhos do bosque 

da aprendizagem, pois um desses – iluminado, repleto de mistérios e belezas, nos levou até um 

Sujeito-Surdo. Mas, como existem outros caminhos e outros Sujeitos-Surdos pretendemos 

continuar nossa empreitada, e quem sabe encontrar uma estrada de tijolos amarelos que nos 
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conduza a um lindo pôr-do-sol, permitindo-nos aprofundar ainda mais as temáticas do 

Letramento Literário, Formação Leitora e LIBRAS. 
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