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Resumo: 

No Brasil, a educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino e aprendizagem recente e 

tem alcançado impulso e expressão política com a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n. 9394 aprovada em 20 de dezembro de 1996, que a colocou como modalidade 

regular integrante do sistema educacional nacional. Dessa forma, compreende-se que EAD pode 

ser considerada e definida como uma modalidade de ensino que facilita a auto-aprendizagem, 

por meio de recursos didáticos organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, 

e que pode ser utilizada por diversos meios de comunicação. Seguindo esta linha de 

pensamento, este trabalho tem por objetivo apresentar o fórum de aprendizagem como 

instrumento de intervenção possível para contribuição do aprimoramento da escrita de alunos 

surdos. Para tanto, selecionou-se cinco alunos surdos que frequentavam regularmente o Curso 

de Pós-Graduação em Educação Especial e Libras ofertado por uma Faculdade particular do 

município de Maringá/Pr. Como o curso é a distância, os alunos pertencem a diferentes Estados 

do Brasil. A coleta de dados foi realizada no período de seis meses - junho a novembro de 2011. 

Os dados foram analisados a partir de categorias conceituais e estatísticas realizadas pela 

presente pesquisadora via participação nos fóruns de discussões promovidos por diferentes 

professores durante os seis meses investigados e um questionário aplicado aos alunos 

selecionados. As categorias conceituais foram realizadas de acordo com a recorrência de 

equívocos linguísticos apresentados pelos alunos surdos: ortografia, tempo verbal, concordância 

e colocação pronominal, bem como a consideração e verificação da estrutura da Língua 

Brasileira de Sinais, doravante Libras, uma vez que as línguas de sinais funcionam como a 

primeira língua dos surdos e no caso da língua portuguesa como segunda. Os dados estatísticos 

foram realizados mensalmente a fim de promover uma comparação no desempenho durante esse 

período. Os resultados evidenciaram uma melhoria no desempenho da escrita dos alunos surdos 

investigados em um curto período de tempo. Nesse sentido, salienta-se que os cenários virtuais 

promovem uma interação via escrita e que os mesmos proporcionam a prática da modalidade 

escrita em diferentes gêneros textuais desmitificando a escrita como algo aprendido somente em 

aulas de gramática. As respostas dos alunos confirmaram a melhora do desempenho na escrita, 

bem como a consciência da necessidade do domínio da modalidade da escrita para uma 

comunicação mais plena. Dessa maneira, podemos dizer que os fóruns investigados e as 
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respostas dos questionários direcionam uma leitura para a promoção tanto do exercício prático 

da escrita como do exercício visual ressaltando a verdadeira função da escrita. Os resultados 

apresentados também podem contribuir como uma forma de investigação das principais 

dificuldades dos alunos surdos em relação à escrita da língua portuguesa auxiliando o 

profissional em intervenções preventivas em diferentes níveis de escolarização. 

Palavras-chave: 

Aprendizagem, Ead, Escrita, surdez. 

 

Introdução 

No Brasil, a educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino e aprendizagem recente e 

tem alcançado impulso e expressão política com a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei no. 9394, aprovada em 20 de dezembro de 1996, que a colocou como modalidade 

regular integrante do sistema educacional nacional. Dessa forma, compreende-se que EAD pode 

ser considerada e definida como uma modalidade de ensino que facilita a autoaprendizagem, por 

meio de recursos didáticos organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, e 

que pode ser utilizada por diversos meios de comunicação inclusive para educação dos surdos. 

A Língua de Sinais Brasileira, doravante LSB, depois de muitos conceitos, preceitos e 

preconceitos vêm ganhando força nos estudos linguísticos. Mesmo sendo considerada uma 

língua de mímicas, pelo senso comum, sempre despertou interesses de estudiosos e educadores 

sobre a constituição dessa comunicação. No Brasil, somente a partir da Lei no. 4.857/2002, a 

Libras foi considerada língua materna dos surdos e estabelecido que o ensino de língua 

portuguesa deve ser pautado no bilinguismo (LIBRAS, L1 – LP, L2). 

A partir da visão bilíngue da Libras, as línguas de sinais vêm conquistando espaços jamais 

ocupados nas sociedades humanas. Aceitar, valorizar, reconhecer e respeitar, discursos 

inclusivos, tem contribuído para que as línguas de sinais não se tornem restritas à comunidade 

surda e a seus professores, mas também se disseminem ouvintes que desejam aprender e 

conhecer a língua de sinais como qualquer outra língua (NASCIMENTO, 2009, p. 02). 

Após este impulso social, atividades e pesquisas destinadas a Libras têm se intensificado no 

Brasil. No entanto, a LSB, mesmo sendo considerada uma língua materna dos surdos, não 

possui uma convenção escrita consistente e definida pela comunidade. O que se tem são 

modelos e estudos ainda em desenvolvimento e em fase de aceitação, como é o caso de 

SingWriting2. Em se tratando da Libras, assim como qualquer outra, cada língua de sinais tem 

influências e raízes históricas a partir de outras línguas específicas. No caso da LBS, pesquisas 

(REIS, 1992; RAMOS, 1992; FERREIRA-BRITO, 2010; QUADROS; KARNOPP, 2009) 
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esclarecem que tanto a LSB quanto a língua americana de sinais têm suas origens na língua 

francesa de sinais. No entanto, como se trata de influências direcionadas ao campo da fala, os 

sinais apresentam variações lexicais em diferentes comunidades. 

 
2 SignWriting foi criado em 1974, nos Estados Unidos por Valerie Sutton. Trata-se de um sistema de 
escrita que possibilita o registro de qualquer língua de sinais do mundo. Tem sua origem no dancewriting, 
sistema de estrutura similar desenvolvido também por Valerie Sutton. Esse tem por objetivo representar 
os movimentos do corpo na dança. O signwriting é conhecido no mundo inteiro, e passa por uma 
constante atualização e aperfeiçoamento. No Brasil, a escrita da língua de sinais teve seu início em1996. 
O sistema reúne cerca de 900 símbolos (NASCIMENTO, 2009). 

 

Frente a essas considerações, encontram-se iniciativas de pesquisas na área da educação a 

distância para inclusão social. Seguindo esta linha de pensamento, e uma vez sabendo-se das 

dificuldades de escrita que o surdo tem em Língua Portuguesa, este trabalho tem por objetivo 

apresentar o fórum de aprendizagem como instrumento de intervenção possível para 

contribuição do aprimoramento da escrita de alunos surdos em nível superior, pois se acredita 

que os fóruns de aprendizagem proporcionam várias formas de intervenção para a compreensão 

e prática da escrita da língua portuguesa, já que as atividades, questionamentos, dúvidas, 

conversas e outros são todos na modalidade escrita. 

Antes, porém, da análise, faz-se necessário discorrer brevemente sobre conceitos da função da 

escrita, da língua brasileira de sinais e da educação a distância no Brasil, bem como a função 

educacional dos fóruns de aprendizagem. 

Para atender os objetivos da pesquisa, selecionaram-se cinco alunos surdos que frequentavam 

regularmente o Curso de Pós-Graduação em Educação Especial e Libras ofertado por uma 

Faculdade particular do município de Maringá/Pr. 

 

Educação a distância e os fóruns de aprendizagem 

A Educação a distância, doravante EAD, é uma modalidade de ensino que pode ser aplicada na 

educação formal, na formação continuada, na capacitação e aperfeiçoamento profissional e em 

pósgraduação, atendendo assim a diferentes objetivos e a diferentes públicos. 

A EAD hoje é tema de discussão em todos os segmentos sociais. Já transcendeu as agências 

formadoras, as instituições de ensino superior, para se fazer presente, com forte expressão, na 

educação corporativa. “Falar de EAD é falar da possibilidade de se educar, superando a questão 

espaço/tempo; é viver o dinamismo de um processo que se adéqua ao cliente, de uma estrutura 

que se preocupa centralmente com o sujeito, para o qual se mobiliza competências tecnológicas 

e humanas de várias áreas do saber; o aluno é alvo e objeto de todo o processo” (TELLES,1999, 

p.18-19). 



2086 

 

A educação a distância revela-se uma ferramenta na expansão da educação profissional técnica 

de nível médio no Brasil, de que constituem exemplos programas do Governo Federal, tais 

como o ETec Brasil e o Brasil Profissionalizante (FONSECA, 2010). 

A aprendizagem é uma atividade contínua, que se inicia nos primeiros minutos da vida, e 

estende-se ao longo dela. O conceito de aprendizagem não é, portanto, restrito ao período 

escolar, inicia-se na infância e percorre toda a vida (OLIVEIRA, 2007). 

Ao falarmos sobre EAD, estamos falando do processo de transmissão, construção e 

reconstrução do conhecimento e da formação de cidadãos competentes e conscientes de seu 

papel em nossa sociedade, capazes de atuarem produtivamente e de forma comprometida em 

seus ambientes sociais e em suas atividades profissionais (STRUCHINER E GIANNELLA, 

2001). 

A educação está sempre presente quando os indivíduos se desenvolvem e se aperfeiçoam. 

Percebemos que em todas as práticas sociais que necessariamente supõem interação entre as 

pessoas e relação das pessoas com o mundo que o cerca, há uma busca de aperfeiçoamento 

pessoal e coletivo, uma busca de transformação, portanto, uma prática educativa (OLIVEIRA, 

2007). 

A característica essencial da EAD é que o aluno se envolve na atividade de aprendizagem em 

um local onde o professor não está fisicamente presente. Dessa forma, nesse afastamento entre 

professor e aluno, a EAD carece de se apoiar em meios e no uso de tecnologias para transmitir a 

mensagem do professor para o aluno (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO apud OLIVEIRA, 

2007). 

Na EAD, as ferramentas utilizadas para a atualização vão desde o material impresso até a 

internet passando pela televisão, rádio, fitas de vídeo e áudio, CD-ROM, orientação por 

computador, videoconferências, teleconferências, correio eletrônico, fórum, chat, orientações 

presenciais e por correspondência, proporcionando assim ao aluno uma oportunidade de 

atualização sem afastamento de suas atividades. 

Portanto, a EAD surge como ferramenta estratégica importante de sobrevivência pessoal e 

profissional, como consequência da globalização, de aumento assustador de níveis de 

concorrência, e do agravamento da desigualdade social no país (OLIVEIRA, 2007). 

A sociedade atual requer um novo educador, exige do docente não mais uma transmissão de 

conhecimento, mas um docente multiplicador de conhecimento, que dê conta de linguagens 

diversificadas. Mais do que aprender a fazer, ele deve ser formado para aprender a aprender. 

Nesse sentido, necessitamos de conhecimento para o uso das NTICs para melhorar a eficiência e 

eficácia do ensino-aprendizagem e assim a atuação e crescimento profissional dos docentes. O 
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ideal seria a utilização plena dos recursos da EAD, entretanto encontramos desafios para 

desenvolvê-la. Entre esses desafios, destacamos: dificuldade de acesso às tecnologias da 

comunicação e informação por parte de alguns profissionais de saúde; dificuldade em utilizar as 

ferramentas, escassez de tempo para desenvolver as atividades do curso em vista do duplo 

emprego; dificuldade de comunicação com os tutores por morarem em locais muito distantes; a 

questão da família, entre outros (OLIVEIRA, 2007, p. 588). 

A educação permeia todas as fases da vida do homem, é imprescindível nas relações pessoais, 

sociais, políticas e promove a instrumentalização do indivíduo para que possa competir no 

mercado no mundo atual (OLIVEIRA, 2007). 

Com a EAD, esse novo agir na educação poderá levar os alunos surdos a desenvolverem a 

norma padrão de escrita, utilizando os ambientes de aprendizagem a partir dos princípios da 

competência continuada, através da cooperação, participação, responsabilidade e 

autoaprendizagem, melhorando assim sua dinâmica de ensino. 

 

O fórum de discussão 

No contexto educacional, é indiscutível a importância da interação para o desenvolvimento da 

aprendizagem significativa. No ambiente virtual, esse processo de interação é tão importante 

como na modalidade presencial, visto que esse processo se dá como uma ação de reciprocidade 

entre pessoas que pode ser direta ou indireta. Na EAD, a interação plena dessa relação se 

organiza nos fóruns, ferramenta essa que tem como principal função estabelecer relação entre 

aluno-professor e aluno-aluno, sendo a principal função discutir os conteúdos expostos nas aulas 

gravadas, materiais disponibilizados e web conferências (LÉVY, 1998; SANTOS, 2006). 

Assim como qualquer ferramenta educacional, o fórum por si não promove a interação, ela 

depende da efetividade dos professores e dos alunos entrados no alcance do conhecimento. Isso 

quer dizer que, essa ferramenta auxilia no processo de ensino aprendizagem. 

Para a literatura especializada, o fórum é uma ferramenta que promove o diálogo entre os 

alunos, proporciona troca de experiências educacionais e o debate de ideias. Como 

consequência, promove a construção de novos saberes. Na sua dinâmica, permite a conversa de 

todos com todos, cada qual ao seu tempo, possibilitando a criação de um ambiente centrado na 

interação online. 

Seguindo essa linha de pensamento, Santos (2006, p. 229), ao tratar das ferramentas 

disponibilizadas pelos ambientes virtuais, salienta que o fórum é “uma interface na qual emissão 

e recepção se ligam e se confundem de modo a permitir que uma mensagem seja comentada por 

todos os participantes alimentando a inteligência coletiva através da colaboração todos-todos”. 
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Nesse aspecto, Lévy (1998) assevera que a inteligência coletiva é fruto de uma soma de 

interações individuais que ao entrarem em contato com outros tornam um conjunto de 

pensamentos. 

Nas palavras do autor, “o fórum de discussão apresenta-se assim como um espaço privilegiado 

para a interação, local de intensas discussões e reflexões que podem levar os seus participantes a 

construção de um conhecimento conjunto e explícito que estará disponível para todos”. 

É nesse contexto de interação promovido pelo fórum de discussão que o presente artigo tem 

como hipótese inicial de que a função da escrita – organização, estrutura sintática, ortografia e 

elementos coesivos – é apresentada aos alunos surdos melhora no desempenho na língua 

portuguesa escrita como forma de bilinguismo. Para tanto, a seção seguinte destaca a descrição 

da língua brasileira de sinais a fim de mostrar a estrutura dessa língua como sendo diferente da 

língua portuguesa , com o intuito de conceber as principais dificuldades encontradas pelos 

alunos surdos em aprenderem a modalidade escrita. 

É nesse contexto de interação promovido pelo fórum de discussão que o presente artigo tem 

como hipótese inicial de que a estrutura da escrita – organização, estrutura sintática, ortografia e 

elementos coesivos – quando apresentada aos alunos surdos contribui para a melhora no 

desempenho na língua portuguesa escrita. A seção seguinte destaca a descrição da língua 

brasileira de sinais, primeira língua dos surdos (L1), a fim de mostrar a estrutura dessa língua 

como sendo diferente da língua portuguesa, segunda língua para os surdos (L2), com o intuito 

de conceber as principais dificuldades encontradas pelos alunos surdos em aprenderem a 

modalidade escrita em Língua Portuguesa, que é estruturada a partir dos fonemas, sons da fala 

de uma língua oral-auditiva, enquanto a Libras é espaço-visual. 

 

Língua Brasileira de Sinais 

Uma língua é definida e considerada a partir do momento que apresenta uma cultura ligada a ela 

(SACKS, 1990). Dessa perspectiva, Sacks (1990) assinala que a Língua de Sinais existe desde o 

momento que existe a língua oral humana, já que sempre existiram surdos reunidos por mais de 

duas gerações em comunidades. Sendo uma língua ágrafa, há uma dificuldade de localização da 

origem da mesma. Junto a isso, por se tratar de comunidades pequenas e que não são reunidas 

geograficamente os estudos são escassos (RAMOS, 2010). 

Segundo a literatura especializada (SACKS, 1990, QUADROS, 2000, RAMOS, 2010) é 

unânime o conceito de que a Língua de Sinais trata-se de um sistema complexo, já que os 

surdos dialogam, argumentam e discutem via sinais. Essas observações foram realizadas em 

1644 por J. 
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Bulwer Chirologia. O observador acreditava que a Língua de Sinais era universal e seus 

elementos constitutivos “naturais”. Pensamento esse que foi apresentado em 1648 pelo baronês 

Sir Edward Gostwick e seu irmão William ao considerarem que o surdo se expressaria de forma 

intensa se dominassem a língua de sinais da mesma forma como um ouvinte domina a língua 

oral. Somente depois de dois séculos, em 1809, o fundador da primeira escola de surdos na 

Inglaterra, - descreve um método de ensino articulando a combinação de sinais com o 

desenvolvimento da fala. Já na França, em 1760, o abade I’Epée iniciou um trabalho de 

instrução formal com duas surdas tomando como base a Língua de Sinais utilizada nas ruas de 

Paris. O método utilizado foi o da datilologia, também conhecido como alfabeto manual e sinais 

convencionados. Trabalho esse que obteve adeptos e foi assumido pelo Instituto de Surdos e 

Mudos, em Paris. Em 1815, Thomas Hopkins Gallaudet visitou o instituto a fim de aprender a 

metodologia criada, impressionado, levou dois alunos da instituição para os Estados Unidos e 

fundaram a primeira escola permanente para surdos. 

De acordo com Ramos (1992), o método oralista tomou conta das instituições públicas nos 

Estados Unidos, sendo aceita, mas retirando do ensino a Língua de Sinais Americana. A partir 

dessa implantação, crianças surdas passaram a elevar o nível de escolarização e adentrarem ao 

mercado de trabalho, em geral, professores de surdos. 

Uma pesquisa realizada por Ramos (1992), desenvolvida em doze países (Austrália, Rússia, 

Alemanha, Holanda, França, Espanha, Suíça, Dinamarca, Suécia, Itália, Argentina e Venezuela) 

revelou que o caminho e os resultados dessa inserção social e profissional ocorreram da mesma 

forma nos diferentes países. 

No Brasil, em 1857, foi fundado o instituto dos surdos-mudos considerada a primeira escola 

para surdos, atualmente conhecida por Instituto Nacional da Educação de Surdos (INES). O 

instituto foi fundado a parti da lei 839 que D. Pedro II assinou em 26 de setembro desse mesmo 

ano. Há relatos de que o imperador apresentava interesse na educação dos surdos, já que a 

princesa Isabel tinha um filho surdo e seu marido Conde de D’Eu tinha perda auditiva. Por este 

motivo, afirma Ramos (2010), que D. Pedro se interessava pelo instituto e mantinha as 

metodologias de ensino para surdos - atualizadas. 

Segundo Felipe e Marques (2010, p. 1), “foi a partir deste instituto que surgiu, da mistura da 

Língua de Sinais Francesa, trazida por Huet, com a língua de sinais brasileira antiga, já usada 

pelos surdos das várias regiões do Brasil, a Língua Brasileira de Sinais”. 

Torna-se relevante destacar que o instituto l'Eppe foi fundamental para o desenvolvimento da 

Libras, uma vez que, em 1896, nesse instituto, realizou-se um encontro internacional que 

avaliou a decisão do Congresso Mundial de Professores de surdos ocorrido em Milão, em 1880. 

A decisão era a de que todos os surdos deveriam aprender pelo “método oralizado puro”, o 
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oralismo. Ou seja, o método combinado entre os sinais e o treinamento em língua oral foi 

substituído pelo oralismo, o que acarretou em um afastamento de profissionais da área, pois 

proibia o uso da língua de sinais dentro e fora da sala de aula, em muitos casos. Era comum a 

prática de amarrar as mãos das crianças para impedi-las de fazer sinais. No entanto, as línguas 

de sinais continuaram sendo praticadas em comunidades surdas por serem consideradas naturais 

no ato de se comunicarem (FELIPE E MARQUES, 2010). 

Essa filosofia de ensino, o oralismo, acarretou um atraso no desenvolvimento e na divulgação 

da Língua de Sinais, já que os surdos não apresentavam bom rendimento escolar nesse método. 

Assim, é bem comum encontrarmos surdos sem identidades, a saber, pelo não domínio da 

Libras não possuem sua língua materna e nem dominam a língua portuguesa, o que acarreta 

perda de participação efetiva na sociedade. 

De acordo com Ramos (1992), mesmo seguindo a proibição do Congresso de Milão de se fazer 

uso da Língua de Sinais na educação dos surdos, adotando o método oralista puro, muitos 

professores, funcionários e ex-alunos mantiveram a prática de frequentar o instituto, realizando 

uma forma de resistência e mantendo a Língua de Sinais, mesmo que de forma camuflada. No 

entanto, em 1957, a Língua de Sinais foi proibida em sala de aula. Para impedir que a língua de 

sinais se mantivesse, medidas como impedimento de contato com ex-alunos, professores surdos 

com os alunos novatos foram realizadas, mas o êxito não foi pleno, uma vez que a Língua de 

Sinais se manteve. 

A partir dessas resistências e de pesquisadores inquietos com a comunicação efetiva dos surdos 

via língua de sinais, pesquisas vêm sendo realizadas na tentativa de registrar a língua de sinais 

brasileira. A primeira manifestação de registro parte da publicação de um pequeno dicionário de 

sinais, de Eugênio Oates, intitulado Linguagem das mãos. 

Depois desse trabalho embrionário, pesquisas têm sido intensificadas na descoberta e descrição 

da Libras. Um dos trabalhos em destaque pela comunidade acadêmica é o Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado de Libras, lançado em 2001, em São Paulo. Esse dicionário é fruto de 

um projeto do instituto de Psicologia da USP liderado pelo Professor Doutor Fernando 

Capovilla. Na sequência dessa pesquisa, em março de 2010, foi lançado o Novo DEIT-Libras, 

pela Edusp (com apoio do CNPq, da Capes, da Seesp-MEC e do Inep), uma versão atualizada e 

ampliada do dicionário anterior. 

Em termos midiáticos em 2002 foi lançado o Dicionário Libras/Português em CD-ROM, 

coordenado pela Professora Doutora Tanya Mara Felipe (UFP/FENEIS). 
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Léxico da libras49
 

É indiscutível a complexidade do léxico da LSB. De forma geral, o léxico trata-se do conjunto 

de palavras de uma determinada língua. Para a Libras, os itens lexicais (palavras) são os sinais. 

É comum considerarem que os sinais são constituídos a partir do alfabeto manual, no entanto, a 

soletração manual é simplesmente uma representação direta das letras da língua portuguesa, a 

saber, é uma representação manual da ortografia realizada na sequência de letras escritas do 

português (FERREIRA-BRITO, 2010; QUADROS; KARNOPP, 2009). 

Muito se questiona e se confunde neste ponto do léxico, pois, em um primeiro momento, julga-

se que a Libras seja uma mera transposição da língua portuguesa, neste caso, ao fazer uso do 

alfabeto manual. Tal afirmação não é verdadeira, já que o que ocorre, como em qualquer outra 

língua, são os empréstimos linguísticos. 

No caso de nomes próprios e de palavras não presentes na Libras, a pessoa soletrará seu nome 

por meio do alfabeto manual e na sequência articulará o seu sinal. (FERREIRA-BRITO, 2010, 

p. 6) 

 
 
 

 

(FERREIRA-BRITO, 2010, p. 6) 

 
Observa-se que os sinais não são articulados de forma linear como encontramos na estrutura da 

soletração. Ou seja, os sinais são constituídos a partir da combinação dos movimentos com as 

mãos 

                                                           
49 Amplamente pela Gramática da Libras (FERREIRA-BRITO, 1995), um estudo mais detalhado e que 
tem como a ciência do léxico como pressupostos teóricos é a tese intitulada “Representações lexicais da 
língua de Sinais Brasileira”, de Sandra Patrícia de Faria do Nascimento, 2009, não foi amplamente 
apresentada por não ser o foco de investigação. 
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em um determinado lugar, em geral a parte do corpo ou do espaço. Alguns estudiosos 

(FERREIRABRITO, 2010; QUADROS; KARNOPP, 2009) assemelham essas articulações com 

fonemas e morfemas chamados de parâmetros. Os parâmetros são: 

1. Configuração das mãos: são formas das mãos, que podem ser da datilologia (alfabeto 

manual) ou outras formas feitas pela mão predominante (mão direita para os destros), ou pelas 

duas mãos do emissor ou sinalizador. 

Os sinais APRENDER, LARANJA e ADORAR têm a mesma configuração de mão; 

2. Ponto de articulação: é o lugar onde incide a mão predominante configurada, podendo esta 

tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro vertical (do meio do corpo até à 

cabeça) e horizontal (à frente do emissor). Os sinais TRABALHAR, BRINCAR, CONSERTAR 

são feitos 

no espaço neutro e os sinais ESQUECER, APRENDER e PENSAR são feitos na testa; 

3. Movimento: os sinais podem ter um movimento ou não. Os sinais citados acima tem 

movimento, com exceção de PENSAR que, como os sinais AJOELHAR, EM-PÉ, não tem 

movimento; 

4. Orientação: os sinais podem ter uma direção e a inversão desta pode significar ideia de 

oposição, contrário ou concordância número-pessoal, como os sinais QUERER E QUERER-

NÃO; IR e VIR; 

5. Expressão facial e/ou corporal: muitos sinais, além dos quatro parâmetros mencionados 

acima, em sua configuração tem como traço diferenciador também a expressão facial e/ou 

corporal, como os sinais ALEGRE e TRISTE. Há sinais feitos somente com a bochecha como 

LADRÃO, ATO-SEXUAL (RAMOS, 2010, p. 9). 

É na combinação destes parâmetros que se forma o sinal. 

Função da escrita 

A escrita, como sabemos, depende da prática de leitura, pois para Cagliari (2001), a escrita só é 

considerada difícil para as pessoas que não sabem decifrar o sistema da escrita. Na história da 

civilização, em termos de prioridade, o domínio da leitura era mais importante do que a escrita, 

mas para que a leitura se concretize, torna-se necessário conhecer o funcionamento do sistema 

da escrita. 

Segundo o autor, isso implica também conhecer sua história. 

No caso da língua portuguesa, trata-se de uma relação do signo linguístico (significado e 

significante) dos objetos é fruto de convenções sociais que se caracteriza pela arbitrariedade, ou 

seja, pelas normas estabelecidas socialmente como também é o caso da escrita que surgiu da 
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necessidade dos homens de preservarem a sua linguagem. Nas palavras de Cagliari (2001), a 

escrita foi salva pela ortografia, uma vez que sua função é neutralizar as variantes linguísticas. 

Nesse sentido, Massini- 

Cagliari (2011) acredita que um dos problemas no processo da escrita no contexto de 

aprendizagem advém do aspecto funcional das letras, pois as relações entre letras e sons são 

diferentes no ato de ler e de escrever. No momento de leitura, sons e letras são determinados 

pelo leitor, enquanto na escrita as letras são determinadas pela ortografia. 

Sabendo-se que o objetivo da ortografia das línguas é neutralizar as variantes linguísticas, ou 

seja, evitar que cada sujeito escreva da forma que fala e vice-versa,.se a ortografia não 

apresentasse esta peculiaridade, ocasionaria uma dificuldade no momento de leitura, pois 

dependendo do dialeto, a leitura não se concretizaria em outras regiões a não ser a do produtor 

do texto. Ao contrário, a ortografia garante uma leitura padronizada apesar das variedades 

dialetais. Dessa maneira, ela evita o preconceito linguístico e universaliza o conhecimento, ou 

seja, “a ortografia abriu caminho para a leitura em qualquer variedade letal” (CAGLIARI, 1994, 

p. 558). 

Na Língua Portuguesa, o sistema alfabético se originou da escrita românica com algumas 

modificações. Segundo Cagliari (1994), depois de decidido o sistema ortográfico de uma língua, 

são definidas as letras que irão representar os sons. É devido a esta representação que é 

necessário solucionar outros dois problemas que são anteriores a este fato. O primeiro diz 

respeito à segmentação da fala em vocábulos que leva em conta a semântica, mas em alguns 

casos particulares, pode levar a estranheza como em juntar “debaixo de” e separar “em cima 

de”; o segundo relaciona ao fato da escolha da pronúncia para representação da escrita como se 

percebe no vocábulo mesa que assumiu a escrita com /S/ e não com /Z/ devido a sua origem ser 

latina. 

Segundo Cagliari (1994), a ortografia da Língua Portuguesa foi concretizada com perdas nas 

características fonográficas, isto é, a transcrição exata da fala – variações linguísticas. Para o 

autor, visualmente as letras mantêm-se as mesmas, mas com alterações no funcionamento da 

língua. Para entendermos o que é ortografia, o autor assinala que é necessário um resgate 

histórico que envolva sua evolução histórica. Ela é fruto de uma convenção social, mas só foi 

considerada ortografia (norma) a partir do momento em que se tornou tradição social. No que 

diz respeito à Língua Portuguesa, a ortografia foi praticamente estabelecida pela primeira vez 

quando publicada a obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, em 1572, que acabou apresentando 

um modelo de língua. A ortografia, contudo, começou a ser uma proposta de escrita com a 

edição da gramática de João de Barros em 1540, embora ela não tenha sido imediatamente 

aceita pela sociedade não se tornando, portanto, uma convenção social. 
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Segundo Cagliari (1994), a definição de ortografia é encontrada e abordada nos dicionários e 

nas gramáticas, ou seja, são os gramáticos e os dicionaristas que estudam este conteúdo. No 

caso dos dicionários, os mesmos são consultados com mais frequência, pois além das palavras 

estarem em ordem alfabética e mostrarem a ortografia de acordo com a norma, apresentam os 

significados e as funções das palavras de forma rápida e fácil. Esta forma de busca não garante 

um aprendizado significativo, pois o conceito e a formação das palavras já estão prontas sem 

fazer com que os sujeitos pensem sobre o que estão pesquisando. Já no que diz respeito à 

gramática, a mesma, além de trabalhar as regras ortográficas, apresenta a questão da formação 

das palavras da Língua Portuguesa, ou seja, diferentemente dos dicionários trazendo uma 

abordagem mais ampla e completa. 

Cagliari (1990, p. 64) salienta que, para entendermos realmente o que é ortografia, “é preciso 

saber o que é escrita e como funciona, porque a ortografia é apenas um dos usos de tipo de 

escrita chamado ‘alfabético’. E esse é apenas um dos tipos de escrita que usamos na sociedade” 

e, além disso, o sistema da Língua Portuguesa não é puramente alfabético, pois utilizamos 

também a escrita ideográfica. O autor assevera que se a escrita fosse puramente alfabética seria 

mais complexa do que a que temos atualmente, pois a escrita ideográfica é mais resistente à 

mudança devido seus conceitos semânticos se alteram mais lentamente do que os segmentos 

fonéticos da escrita alfabética que altera mais facilmente a variação dialetal além de utilizar a lei 

do menor esforço – modismo. 

Foi por meio das diferentes formas de falar de uma palavra originada pela variação linguística 

que surgiu a ortografia, implicando dizer e diferenciar que a ortografia é uma forma fixa de 

escrever as palavras, no entanto, não existe uma única maneira de lê-la. Nesta ideia central de 

ortografia e de escrita , por não terem os surdos motivações orais, o senso comum acredita que 

os desvios linguísticos não tem como serem sanados sem serem decorados, enquanto a questão 

central é compreender o funcionamento da escrita e a função da ortografia (surdos e ouvintes). 

 

Metodologia 

Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa foi realizada com cinco alunos surdos que 

frequentavam regularmente o Curso de Pós-Graduação em Educação Especial e Libras ofertado 

por uma Faculdade particular do município de Maringá/Pr. Como o curso é a distância, os 

alunos pertencem a diferentes Estados do Brasil. A coleta de dados foi realizada no período de 

seis meses - junho a novembro de 2011. O corpus apontará características da escrita dos surdos 

que justificam a pesquisa, ou seja, com as dificuldades identificadas antes e depois nos fóruns 

de discussão. Os dados foram analisados a partir de categorias conceituais e de estatísticas 

realizadas pela presente pesquisadora via participação nos fóruns de discussões promovidos por 
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diferentes professores durante os seis meses investigados. As categorias conceituais foram 

realizadas de acordo com a recorrência de equívocos linguísticos apresentados pelos alunos 

surdos: ortografia, tempo verbal, concordância e colocação pronominal (conteúdos ligados à 

conjugação), falta de elementos de ligação, bem como a consideração e verificação da estrutura 

da Libras, uma vez que as línguas de sinais funcionam como a primeira língua dos surdos e no 

caso da língua portuguesa como segunda. Os dados estatísticos foram 

coletados mensalmente a fim de promover uma comparação no desempenho durante esse 

período, ou seja, no início e no final do período coletado. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

Tendo em vista as particularidades da estrutura da língua brasileira de sinais e da língua 

portuguesa, esta seção tem por objetivo descrever e analisar os fóruns de discussão. Os alunos, 

durante o curso, não receberam nenhuma intervenção direcionada ao desempenho de escrita, 

visto que nos fóruns de discussão a exposição do aluno fica muito evidente podendo constrangê-

lo. Além disso, a ideia em analisar os dados foi posterior à data do curso. Aos informantes da 

pesquisa, realizou-se um convite em participarem do estudo mostrando o objetivo central. Após 

o aceite em participar, os sujeitos investigados assinaram o termo de livre esclarecimento 

(Comitê de ética da instituição). Em função da participação nos fóruns ter sido assídua, para 

exemplificação das categorias analisadas neste artigo, utilizaremos os protocolos de 

investigação similares. 

 

 

 

Quanto à conjugação verbal, ao Tempo Verbal, Concordância, Colocação Pronominal e 

Organização frasal 

Coleta 1 

INF 1 [...] eu pesquisar esses sites de cartaz e tb me informar isso 

INF 2 [...] eu apresentar tema na minha história curta mas não longa. 

INF 3 [...] URGENTE! Eu agradecer por atenção! 

INF 4 [...] voce nao responder nada pra mim. 

INF 5 [...] Desculpar, não mostrar vídeo e não apresentar isso. Melhor escrever um texto para 

minha historia de minha vida. 
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Coleta 2 

INFOR 3 [...] Fiquei muito feliz sempre que sonhei ser a fazendo os cursos profissionais e 

faculdade havia 10 anos porque meu irmão fez faculdade depois eu fiz cursos profissionais de 

secretaria e técnico de laboratório de ano 2001 à 2005. 

Quanto ao desempenho Ortográfico 

Coleta 1 

INF 1 [...]Quando fazer o plano aula, conteudo e metodologia, depois mandar,ok? 

INF 2 [...] eu aprender falar a lingua por mesmo isso quando criança e fui ao fonoaulogico. 

INF 4 [...] voce nao responder nada pra mim. 

Coleta 2 

Esse artigo esta desenvolvimento mais força, dificilmente as coisas importantes, aprendido o 

livro por exemplo aquecimento global, mesmo outros livros de disciplinas por historia, 

geografia, etc. Nos aprendemos mais força esse artigo que alguém, professores nos ensinam 

muito o artigo mais importante a força de aprender a fortalecimento em dentro de cérebro. 

Agradeço tudo por você! 

Análise dos dados 

Em relação ao primeiro aspecto, Tempo Verbal, Concordância, Colocação Pronominal e 

organização frasal, observa-se que, na escrita analisada, todos os exemplos no início do curso 

(Coleta 1) apresentam o verbo no infinitivo, sem conjugação e, consequentemente, sem 

concordância e sem tempo verbal. Além disso, fica implícita a relação entre uma primeira e uma 

segunda pessoa no discurso por não haver pronomes que os identifique. Nesse caso, não há 

como se discutir questões de colocação pronominal. Já ao final (Coleta 2), é possível verificar 

uma evolução referente à conjugação verbal. 

Quanto à organização frasal, essa forma de expressão escrita ocorre , segundo Brito (1998, 

p.56), no momento da transposição da oralidade em língua de sinais para a escrita. Estudos 

realizados na descrição da sintaxe das línguas de sinais comprovam como principal elemento de 

“sinteticismo”. 

Isso significa que as sentenças são, em geral, curtas, com estrutura sintática elementar. No caso 

específico dos verbos, essa preferência – pelo infinitivo na língua portuguesa – deve-se ao fato 

de os verbos serem colocados, normalmente, na sua forma infinitiva em Libras. Em Libras 

(Brito, 1998), não existe também a marcação temporal nos verbos. Eventos que se passam no 

presente, passado ou futuro são evidenciados através de sinais adverbiais como “hoje, ontem ou 

amanhã”. O surdo marca o tempo, em LIBRAS, não com desinências, mas com vocábulos 
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auxiliares. Dessa forma, é compreensível que esta peculiaridade seja transferida para a língua 

portuguesa escrita. 

Além deste uso particular dos verbos, a ausência de elementos de ligação, os conectores, 

também chama a atenção nos textos dos surdos. Tais elementos são essenciais na constituição 

de relações lógicas entre ideias, conferindo-lhes nexo causal e noções de causa e consequência. 

É conveniente lembrar que tais conectivos (preposições e conjunções) são palavras que têm 

significação interna em uma língua. Isso significa que não possuem referência no universo 

biossocial. Ao contrário dos verbos, substantivos e adjetivos que fazem referência ao mundo 

extralinguístico. Sabendo que preposições, conjunções e até mesmo artigos são elementos 

internos em uma língua, é possível entender o porquê da dificuldade do uso destas classes 

gramaticais pelos surdos. Sem a referência auditiva e fazendo uso de Libras, a qual não possui 

estes elementos de ligação, pode parecer confuso para o surdo entender a função e a utilização 

destes vocábulos. 

Além disso, também é característica marcada a ordem das palavras, o que influencia e explica 

problemas na modalidade escrita em relação à Concordância e à Colocação Pronominal e, 

consequentemente, à Organização frasal . Nas palavras de Brito (1998, p 55), “ o português é 

uma língua de base sujeito/predicado, enquanto a LIBRAS é uma língua de tópico/comentário. 

Na língua portuguesa, a ordem habitual das sentenças é Sujeito-Verbo-Objeto (SVO). Nos 

trechos dos textos apresentados, o leitor é chamado a organizar as sentenças quando os 

decodifica. Esse processo deve acontecer para lhes conferir coerência. 

Na segunda coleta, observamos que a estrutura frasal (SVO) passou a ser incorporada na 

escrita dos surdos investigados, como consequência, os fóruns analisados evidenciam que a 

escrita também teve aumento na quantidade de escrita. Nos fóruns iniciais, no primeiro mês de 

investigação, as manifestações escritas passaram de, por exemplo, uma frase para no mínimo 

quatro frases, o que acarretou uma prática de escrita assídua e, automaticamente, a qualidade do 

domínio de escrita. 

Quanto aos problemas ortográficos, observamos que o principal equívoco foi no nível da 

acentuação das palavras. Identificamos que no início da coleta e no final, os equívocos foram 

similares e se mantiveram. Devido à escassez das pesquisas nesta área, não foram encontrados 

trabalhos anteriores referentes a essa particularidade, no entanto, as hipóteses caminham para 

direção de não acentuarem por não possuírem o estímulo da oralidade, em especial, a 

classificação das palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona, conceitos essenciais para 

compreensão das regras de acentuação gráfica ou pelo fato de quando estão na dúvida deixam 

sem acento, visto que o contexto fornecerá a ideia expressa, em caso de acento diferencial. 
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Considerações finais 

Os resultados evidenciaram uma melhoria no desempenho da escrita dos alunos surdos durante 

o período investigado, ou seja, em um curto período de tempo. Nesse sentido, salienta-se que os 

cenários virtuais promovem uma interação via escrita e que os mesmos proporcionam a prática 

da modalidade escrita em diferentes gêneros textuais, desmitificando a escrita como algo 

aprendido somente em aulas de gramática. As respostas dos alunos confirmaram a melhora no 

desempenho na escrita, bem como a consciência da necessidade do domínio da modalidade da 

escrita para uma comunicação mais plena. Dessa maneira, podemos dizer que os fóruns 

investigados e as respostas dos questionários direcionam uma leitura para a promoção tanto do 

exercício prático da escrita como do exercício visual ressaltando a verdadeira função da escrita. 

Assim, também se pode dizer que resulta em contribuir como uma forma de investigação das 

principais dificuldades dos alunos surdos em relação à escrita da língua portuguesa, auxiliando 

o profissional em intervenções preventivas em diferentes níveis de escolarização. 
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Resumo: 

La investigación estuvo dirigida a realizar un análisis sobre la implementación de los 

componentes de transferencia de conocimiento haciendo uso de las aulas virtuales con 

modalidad de educación a distancia, desarrollada en Universidades de gestión pública y privada 

de los Municipios Maracaibo y Cabimas, estado Zulia-Venezuela. La misma se desarrollo bajo 

el paradigma positivista, tipificada como descriptiva-analítica, con diseño de campo, 

transeccional  no experimental. La población estuvo conformada por un total de 155 docentes-

investigadores formados como facilitadores virtuales. Los datos fueron recolectados 

utilizándose un cuestionario con escalas de respuestas múltiples. Para el análisis de los 

resultados se utilizó la estadística inferencial, según baremo establecido. Concluyéndose que en 

las universidades publicas analizadas la aplicación de las aulas virtuales como herramienta de 

efectividad en la gestión del conocimiento se muestra debilitada especialmente en el uso de 


