Práticas de leitura e compreensão para o desempenho do aluno
surdo no ensino regular
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Resumo
$ OHLWXUD p IXQGDPHQWDO SDUD D IRUPDomR GRV DOXQRV p SRU PHLR GHOD TXH
VHGiDDERUGDJHPGRVFRQWH~GRVHVFRODUHV3RULVVRpSUHFLVRHQVLQDURV
alunos a lerem com competência, para que tenham um desempenho escolar
satisfatório. Constata-se que as escolas não têm oferecido aos alunos, e
HQWUHHOHVRVVXUGRVRUDOL]DGRVSUiWLFDVGHOHLWXUDVLJQL¿FDWLYDVSURYRFDQGR
assim, um baixo desempenho e um quadro de fracasso escolar. De forma
FRQWUiULDSUiWLFDVGHOHLWXUDHFRPSUHHQVmRGHVHQYROYLGDVSRUSUR¿VVLRQDLV
da saúde em núcleos ou clínicas fonoaudiológicas, relatadas por vários
autores, tem contribuído para minimizar a problemática que o ensino de leitura
incipiente provoca na vida escolar desses alunos. Diante desse contexto,
este estudo teve como objetivo, investigar a contribuição das práticas de
OHLWXUD H FRPSUHHQVmR GH WH[WR GHVHQYROYLGDV SRU SUR¿VVLRQDLV GD VD~GH
para o desempenho do aluno surdo oralizado inserido no ensino regular.
Trata-se de um estudo de caso, em que se utilizou como procedimento para
coleta de dados, a observação na escola, na qual o aluno surdo encontra-se
PDWULFXODGRHQR1~FOHRGH$WXDomR,QWHUGLVFLSOLQDUGH$XGLomR/LQJXDJHP
H (GXFDomR 1$,$/(  RQGH HOH SDUWLFLSD GR DWHQGLPHQWR YROWDGR jV
GL¿FXOGDGHVGHOHLWXUDHFRPSUHHQVmR2VUHVXOWDGRVGHPRQVWUDUDPTXHDV
SUiWLFDV GH OHLWXUD H FRPSUHHQVmR GHVHQYROYLGDV QR 1$,$/( FRQWULEXHP
SDUDXPGHVHPSHQKRHVFRODUVDWLVIDWyULRSRLVDWHQGHPDVHVSHFL¿FLGDGHV
de aprendizagem dos alunos surdos oralizados.
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3UDFWLFHUHDGLQJDQGXQGHUVWDQGLQJWKHSHUIRUPDQFHRI
GHDIVWXGHQWVLQUHJXODUVFKRROV
Abstract
Reading is fundamental to the development of students, is through it that
takes the approach of classroom content. Therefore, we must teach students
to read with competence, so they have a satisfactory academic performance.
It appears that schools have not offered to students, and among them, the
GHDI ZKR XVH RUDO ODQJXDJH UHDGLQJ SUDFWLFHV VLJQL¿FDQW WKXV FDXVLQJ D
poor performance and a framework for school failure. Conversely, practices
of reading and understanding developed by health professionals in speech
therapy centers or clinics, reported by several authors, has helped to
minimize the problems that the teaching of reading incipient causes of these
students in school life. Given this context, this study aimed to investigate the
contribution of the practices of reading and text comprehension developed
by healthcare professionals for the performance of deaf students in regular
education oralizado inserted. This is a case study, which used as a procedure
for data collection, observation in the school in which the student is enrolled
deaf, and the Center for Interdisciplinary Practice Hearing, Language and
(GXFDWLRQ 1$,$/(  ZKHUH KH SDUWLFLSDWHV LQ VHUYLFHV IRFXVHG RQ UHDGLQJ
DQG FRPSUHKHQVLRQ GLI¿FXOWLHV 7KH UHVXOWV VKRZHG WKDW WKH SUDFWLFHV RI
UHDGLQJDQGXQGHUVWDQGLQJGHYHORSHGLQ1$,$/(FRQWULEXWHWRDVDWLVIDFWRU\
DFDGHPLFSHUIRUPDQFHDVPHHWWKHVSHFL¿FOHDUQLQJRIGHDIVWXGHQWVZKRXVH
oral language.

Keywords: School performance; Reading; Portuguese; Deaf.

Introdução
Desempenho escolar consiste na realização das atividades e tarefas
HVFRODUHVSHORDOXQRGHIRUPDH¿FD]SDUDDOFDQoDURREMHWLYRSULQFLSDOTXH
p R DSUHQGL]DGR 3DUD DOFDQoDU HVVH REMHWLYR PXLWRV VmR RV IDWRUHV TXH
corroboram, como por exemplo, as características da escola, da família e do
DOXQR 2/,9(,5$%258&+29,7&+6$1726 
Em relação às características da escola, há que se considerar
a infraestrutura física, os materiais didáticos que a escola possui e os
SUR¿VVLRQDLV TXH DWXDP QHOD7UDWDQGRVH GD IDPtOLD RV DVSHFWRV D VHUHP
considerados dizem respeito ao nível de escolarização dos pais e sua
LQÀXrQFLD QD DSUHQGL]DJHP GRV ¿OKRV 3RU ~OWLPR QR TXH FRQFHUQH jV
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FDUDFWHUtVWLFDV GR DOXQR R LGHDO p TXH HOH DSUHVHQWH GRPtQLR GH OHLWXUD
VX¿FLHQWHD¿PGHFRPSUHHQGHURVWH[WRVHVFULWRVGDVGLIHUHQWHVGLVFLSOLQDV
escolares, pois “quanto melhor for à compreensão em leitura dos estudantes,
PDLRU VHUi R VHX GHVHPSHQKR DFDGrPLFR´ 2/,9(,5$ %258&+29,7&+
6$1726S 
Nesse sentido, a escola precisa ensinar aos alunos a lerem, uma
YH]TXHpSRUPHLRGDOHLWXUDTXHVHGDUiDDERUGDJHPGRFRQWH~GRGDV
GLYHUVDV GLVFLSOLQDV HVFRODUHV 3RU HVVH PRWLYR &DJOLDUL   D¿UPD TXH
DSUHQGHU D OHU p PDLV LPSRUWDQWH GR TXH VDEHU HVFUHYHU 3DUD HOH OHU p D
atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formação dos alunos.
Em relação à educação dos surdos, o que se observa, nas
HVFRODV p TXH R HQVLQR GH OHLWXUD QmR WHP VLGR VLJQL¿FDWLYR $V FULDQoDV
surdas não têm interagido, de maneira funcional com a língua escrita, e
nem tão pouco construído conhecimentos necessários para todas as etapas
GD VXD DSUHQGL]DJHP 3(5(,5$   *yHV   DSRQWD TXH LVVR
ocorre, porque as escolas têm oferecido experiências de leitura restritas e
descontextualizadas para os alunos surdos, baseando-se na valorização do
Op[LFRFRPIRFRQDVUHJUDVJUDPDWLFDLVHQRHQVLQRGHYRFiEXORVLVRODGRV
o que faz com que, apresentem um baixo desempenho e um quadro de
fracasso escolar.
2HQVLQRGDOHLWXUDTXHVXSHUYDORUL]DROp[LFRHDGHFRGL¿FDomRGDV
SDODYUDVpGHFRUUHQWHGDFUHQoDGHTXHOHUFRQVLVWHDSHQDVHPFRQKHFHUR
VLJQL¿FDGRGDVSDODYUDVD¿PGHVHWHUXPOp[LFRDPSORQHFHVViULRSDUDD
FRPSUHHQVmRGRWH[WR$VVLPSRUHVVHYLpVDVFDXVDVGDVGL¿FXOGDGHVGH
leitura dos alunos surdos passam a ser atribuídas apenas ao fato de terem
XPOp[LFRUHVWULWR 3(5(,5$ 
)DWR p TXH RV VXUGRV DSUHVHQWDP XP Op[LFR UHVWULWR GL¿FXOGDGHV
QD OHLWXUD H QD SROLVVHPLD GD OtQJXD 3RUpP D GL¿FXOGDGH GR VXUGR QD
FRPSUHHQVmR WH[WXDO QmR GHFRUUH DSHQDV GHVVDV TXHVW}HV PDV WDPEpP
de outras vinculadas ao acesso à língua e aos processos de ensino que
GHVFRQVLGHUDPDVHVSHFL¿FLGDGHVGRVDOXQRVVXUGRV %27(/+2 
Botelho (2005) comenta que, ter uma língua desenvolvida e
SOHQDPHQWHjGLVSRVLomRpXPDGDVFRQGLo}HVGHSRVVLELOLGDGHVSDUDDSUHQGHU
a ler com competência. Em sua investigação com surdos oralizados, observou
que aqueles que tinham mais acesso a língua oral, eram os que conseguiam
GLVFXWLU VREUH DV HVWyULDV FRQWLGDV QRV OLYURV H UHYLVWDV $ DXWRUD FRPHQWD
DLQGDTXHRIDWRGHWHUXPDOtQJXDjGLVSRVLomRQmRHOLPLQDVXDVGL¿FXOGDGHV
em leitura e compreensão, sendo necessário, portanto, um ensino de leitura
GLIHUHQFLDGRGHPRGRDDWHQGHUDVVXDVGL¿FXOGDGHVHHVSHFL¿FLGDGHV
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Diante disso, experiências de práticas de leitura e compreensão
GH WH[WR GHVHQYROYLGDV SRU SUR¿VVLRQDLV GD VD~GH FRP DOXQRV VXUGRV
oralizados, em núcleos ou clínicas fonoaudiológicas, que lograram êxito,
foram descritas por autores como Mendes e Novaes (2003); Trenche e
Balieiro (2004). Tais experiências, tem se apresentado como uma alternativa
viável para minimizar os impactos que a problemática das práticas de
leitura incipientes desenvolvidas nas escolas de ensino regular, provoca na
escolarização desses alunos.
Por isso, aventou-se a hipótese de que as práticas de leitura e
FRPSUHHQVmRGHWH[WRGHVHQYROYLGDVSRUSUR¿VVLRQDLVGDVD~GHHPFOtQLFDV
fonoaudiológicas corroboram para o desempenho escolar do aluno surdo,
pois, segundo Sacaloski (2004), a atuação pedagógica deve estar articulada
FRPDVDo}HVGHVHQYROYLGDVSHORVSUR¿VVLRQDLVGRVVLVWHPDVGHVD~GH
$VVLPHVWHWUDEDOKRWHYHFRPRREMHWLYRLQYHVWLJDUDFRQWULEXLomR
GDVSUiWLFDVGHOHLWXUDHFRPSUHHQVmRGHWH[WRGHVHQYROYLGDVSRUSUR¿VVLRQDLV
da saúde, para o desempenho do aluno surdo oralizado inserido no ensino
regular.

Referencial teórico
$ OHLWXUD p XP SURFHVVR LQWHUDWLYR HQWH R OHLWRU H R WH[WR 1HVVH
processo, faz-se necessário que o leitor domine as habilidades de
GHFRGL¿FDomR GRV JUDIHPDV H FRPSUHHQGD R WH[WR HVFULWR SRU PHLR GH
procedimentos e capacidades (SOLÉ, 2009).
$ GHFRGL¿FDomR GRV JUDIHPDV IRL FRQVLGHUDGD DWp R LQtFLR GR
VpFXORSDVVDGRFRPRVX¿FLHQWHSDUDRSURFHVVRGHOHLWXUD 52-2 
0DVQDVHJXQGDPHWDGHGRVpFXOR;;DVSHVTXLVDVHPWRUQRGRDWRGHOHU
GHPRQVWUDUDPTXHSDUDDOpPGDVKDELOLGDGHVGHGHFRGL¿FDomRROHLWRUGHYH
estabelecer objetivos diante de um texto. Esses, por sua vez, determinam
RVSURFHGLPHQWRVHDVFDSDFLGDGHVHQYROYLGDVQRDWRGHOHU 52-2
SOLÉ, 2009).
“Os procedimentos de leitura são os rituais que envolvem as
práticas de leitura, como ler da esquerda para a direita, de cima para baixo
HIROKHDUXPOLYUR´ 52-2S 6HJXQGR6ROp  H5RMR  
os três principais procedimentos de aprendizagem da leitura são: Bottom-up
ou ascendente, que parte da menor unidade (sílaba) para a maior unidade
(texto) em um processo linear e hierárquico que conduz à compreensão
do texto; Top-down ou descendente, que ocorre quando utilizamos nossos
FRQKHFLPHQWRVSUpYLRVUHDOL]DPRVLQIHUrQFLDVHHODERUDPRVKLSyWHVHVSDUD
tentar entender o texto e Interativo, no qual o texto – sua forma e conteúdo –
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HROHLWRU±VHXVFRQKHFLPHQWRVSUpYLRVHVXDVH[SHFWDWLYDV±LQWHUYHHPSDUD
DFRPSUHHQVmRGDOLQJXDJHPHVFULWD-iDVFDSDFLGDGHVHQYROYLGDVQRDWR
GHOHUSRGHPVHUSHUFHSWXDLVGLVFXUVLYDVHOLQJXtVWLFDV$OJXPDVGHODVVmR
WDPEpPGHQRPLQDGDVGHHVWUDWpJLDVGHOHLWXUDFRJQLWLYDVHPHWDFRJQLWLYDV
(PERUD WHQKDPRV DYDQoDGR QR HQWHQGLPHQWR GR VLJQL¿FDGR GD
leitura, no âmbito escolar, ela continua a ensinar, valorizar e cobrar apenas o
SURFHGLPHQWRGHOHLWXUD%RWWRPXSRXDVFHQGHQWH 52-2 (QWUHWDQWR
GH DFRUGR FRP 6ROp   R SULQFLSDO SUREOHPD GR HQVLQR GH OHLWXUD QDV
HVFRODVQmRVHUHVWULQJHDSHQDVDRSURFHGLPHQWRXWLOL]DGRPDVDRVLJQL¿FDGR
TXH D LQVWLWXLomR HVFRODU SRVVXL VREUH R TXH p OHLWXUD GD IRUPD FRPR RV
professores avaliam a leitura dos alunos e da importância, ou não, que ela
ocupa nos projetos pedagógicos escolares.
$VDWLYLGDGHVGHOHLWXUDPDLVIUHTXHQWHVQDVHVFRODVTXHUHÀHWHPD
FRQFHSomRDGRWDGDVREUHRDWRGHOHUVmRSRUH[HPSORDGHFRGL¿FDomRGH
um texto por meio da leitura individual silenciosa, a leitura em grupo em voz
DOWDDUHFLWDomRGHXPMRJUDOHDGHFODPDomRGHXPDSRHVLD 52-2 
É por meio dessas atividades que os professores avaliam a “compreensão”
leitora da criança. No entanto, o que, de fato, a escola pretende, nesse
VHQWLGR p TXH ³RV DOXQRV OHLDP FRP FODUH]D UDSLGH] ÀXrQFLD H FRUUHomR
pronunciando adequadamente, respeitando as normas de pontuação e com
a entonação requerida” (SOLÉ, 2009, p. 98).
Na educação dos surdos, durante muito tempo, apenas a
GHFRGL¿FDomRGDVSDODYUDVIRLYDORUL]DGDFRPRFRQGLomR~QLFDSDUDDWLQJLU
a compreensão. Segundo Pereira (2009, p. 25-27), um dos fatores que
contribuiu para que isso acontecesse, foi o fato de o ensino da leitura ter dado
muita “ênfase na palavra, associada ao pouco conhecimento do português por
SDUWHGRDOXQRRTXHSURYRFRXXPDVXSHUYDORUL]DomRGROp[LFRQDHGXFDomR
dos surdos”.
/HPRV   GHVWDFD TXH R FRQKHFLPHQWR GR YRFDEXOiULR p
QHFHVViULR SDUD D OHLWXUD 3RUpP HQIDWL]D TXH R PDLV LPSRUWDQWH p D
GHSUHHQVmR GR FRQWH~GR H GD VLJQL¿FDomR GD SDODYUD HP XP GHWHUPLQDGR
contexto por meio do texto.
$ HVVH UHVSHLWR 3HUHLUD   FRPHQWD TXH SHVTXLVDV
empenhadas em avaliarem a compreensão leitora de alunos surdos, quando
R IRFR GR HQVLQR GD OHLWXUD p R WH[WR DR LQYpV GH YRFiEXORV H XQLGDGHV
LVRODGDV GHPRQVWUDUDP XP GHVHPSHQKR VLJQL¿FDWLYR ,VVR FRQWULEXLX SDUD
TXHHVVHVDOXQRVGHVHQYROYHVVHPKDELOLGDGHVGHOHLWXUDHWDPEpPSDUDXPD
mudança na concepção da escola acerca da leitura para eles.
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2 SULQFLSDO GHVD¿R GR HQVLQR GD OHLWXUD QD HVFROD GHYHULD VHU R
de fazer com que os alunos se tornassem leitores competentes, de forma
VLJQL¿FDWLYD D ¿P GH TXH DSUHHQGHVVHP RV VLJQL¿FDGRV GRV FRQWH~GRV
HVFRODUHV SRU PHLR GD OHLWXUD GRV WH[WRV H PDWHULDLV GLGiWLFRV H WDPEpP
para que pudessem participar, de maneira efetiva, de uma sociedade cada
vez mais letrada (SOLÉ, 2009).

2EMHWLYR
O presente estudo teve como objetivo, investigar a contribuição das
SUiWLFDV GH OHLWXUD H FRPSUHHQVmR GH WH[WR GHVHQYROYLGDV SRU SUR¿VVLRQDLV
da saúde, para o desempenho do aluno surdo oralizado inserido no ensino
regular.

Metodologia
Participou deste estudo um aluno surdo oralizado, de nome
¿FWtFLR 3HGUR TXH WHP RLWR DQRV GH LGDGH H HVWi PDWULFXODGR QR (QVLQR
Fundamental em uma escola da rede pública no município de São Paulo.
Ele apresenta perda auditiva neurossensorial de grau profundo bilateral, de
causa desconhecida, comunica-se pela fala e eventualmente, por meio da
/tQJXD%UDVLOHLUDGH6LQDLV /,%5$6 $SHUGDDXGLWLYDIRLGLDJQRVWLFDGDDRV
GRLVDQRVHVHLVPHVHVGHLGDGHTXDQGRFRPHoRXDXWLOL]DUR$SDUHOKRGH
$PSOL¿FDomR6RQRUD,QGLYLGXDO $$6, HDUHFHEHUDWHQGLPHQWRQRDPEXODWyULR
GH$XGLRORJLD (GXFDFLRQDO GH XPD 8QLYHUVLGDGH HP 6mR 3DXOR &RP VHLV
DQRV GH LGDGH SDVVRX D IUHTXHQWDU R 1$,$/( DSyV HQFDPLQKDPHQWR IHLWR
pela equipe desses ambulatórios, responsáveis pelo atendimento voltado ao
aproveitamento da audição e aquisição da fala.
21$,$/(RIHUHFHDWHQGLPHQWRYROWDGRjVGL¿FXOGDGHVHVSHFt¿FDV
de leitura e compreensão de escolares surdos do Ensino Fundamental
da rede pública estadual, por meio de encontros semanais, nos quais são
XWLOL]DGDV HVWUDWpJLDV TXH DWHQGHP DV HVSHFL¿FLGDGHV GH DSUHQGL]DJHP
GHVVHVDOXQRV(VVDVHVWUDWpJLDVFRQWULEXHPSDUDPLQLPL]DUDVGL¿FXOGDGHV
GHOHLWXUDHFRPSUHHQVmRIDYRUHFHQGRDFRQVWUXomRGRVLJQL¿FDGR
2VSUR¿VVLRQDLVTXHSUHVWDPDWHQGLPHQWRQR1$,$/(VmRDOXQDV
do curso de graduação em Fonoaudiologia de uma Universidade em São
Paulo, sob a orientação de uma pedagoga especializada em educação de
VXUGRV&DGDSUR¿VVLRQDODWHQGHHQWUHXPDDWUrVFULDQoDVHPFDGDHQFRQWUR
de leitura e compreensão.
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Os dados foram coletados por meio da observação dos atendimentos
QR 1$,$/( H SRU PHLR GD REVHUYDomR GDV DXODV GH /tQJXD 3RUWXJXHVD
na sala de aula do ensino regular, na qual o aluno surdo se encontrava
matriculado, durante os meses de agosto a novembro de 2011. Os dados
foram transformados em um diário de campo, onde foram selecionadas as
informações mais importantes sobre os comportamentos observáveis e,
submetidos à análise qualitativa, por meio do desempenho escolar do aluno
surdo.

Resultados
$ SDUWLU GR REMHWLYR GHVWH HVWXGR VHOHFLRQRXVH SDUD DQiOLVH XP
HSLVyGLRHPFDGDFDPSRHPStULFRDVDEHUDHVFRODHR1$,$/(
1º. Episódio – Leitura e compreensão de texto na escola.
$RFKHJDUjVDODGHDXODDSURIHVVRUD-RDQD1 solicitou aos alunos
que escolhessem algum livro que estava na estante da sala, para fazerem
XPDOHLWXUD2VDOXQRVHVFROKHUDPRVOLYURVHFRPHoDUDPDOHU$OJXQVOHUDP
VR]LQKRVRXWURVHPGXSOD3HGURWDPEpPHVFROKHXXPOLYURHVHQWRXVHDR
lado de uma colega chamada Sara.
O livro escolhido por Pedro continha muitas ilustrações e frases
curtas. Durante a leitura, observei que eles associavam a ilustração às
palavras que liam. Quando Pedro não compreendia alguma palavra, Sara
H[SOLFDYDRVLJQL¿FDGR
'HSRLVGLVVR-RDQDVROLFLWRXTXHRVDOXQRVJXDUGDVVHPRVOLYURV
e entregou-lhes um texto mimeografado, intitulado: “O trem das águas”, do
autor Fernando Vilela, para a aula de Português. Esse texto conta a história
GHXPDFREUDJLJDQWHFKDPDGD*LOTXHYLYHQD)ORUHVWD$PD]{QLFDOXJDUGH
árvores altas, onde os animais podem se esconder. Cobra Gil mora em um
buraco e frequentemente acorda a noite para passear. Devido o seu tamanho,
os animais pedem para ir junto, nas suas costas. Cobra Gil leva então, vários
bichos, entre eles, os vaga-lumes. Por isso, quando os pescadores os vê
SDVVDQGRDQRLWHSHQVDPTXHpXPPRQVWURHJULWDPDVVXVWDGRV³)XMDP
)XMDPWRGRV9HPFKHJDQGRRWUHPGDDVVRPEUDomRFRPDFDEHoDGHIRJR´
-RDQDOHXHVVHWH[WRHPYR]DOWDFRPRVDOXQRV1HVWHPRPHQWR
Pedro não acompanhou a leitura, pois, estava distraído com a agitação
dos colegas. Por isso, logo que terminou de ler o texto com a classe, ela o
FKDPRXSDUDTXHHOHROHVVH3HGURVHOHYDQWRXGLULJLXVHDWpDPHVDGHOD
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HHPSpRUDOL]RXR(PVHJXLGD-RDQDSDUDEHQL]RXRHSHGLXTXHYROWDVVH
DR VHX OXJDU 'DQGR VHTXrQFLD D DXOD -RDQD HVFUHYHX QR TXDGUR XP
exercício sobre o texto e pediu que os alunos o copiassem e respondessem
no caderno. Pedro abriu o caderno, copiou as questões do exercício e as
UHVSRQGHX6HJXHDEDL[RDVTXHVW}HVGRH[HUFtFLRDSOLFDGDVSRU-RDQD

Questões:
1) Esse texto se passa:
D 1R5LRGH-DQHLUR
E 1D)ORUHVWD$PD]{QLFD
c) No Paraná
2) Como eram as árvores:
D $OWDV
b) Baixas
F 0pGLDV
3) Quem morava no buraco?
D $FREUD
b) O tatu
F $RQoD
4) O nome da cobra era:
a) Paula
b) Gil
c) Odet
5) Complete:
a) Saía do seu buraco _______ todo o corpo e dava um ____ tão comprido.
b) E cobra Gil, cansada de dormir, saía para dar seu ____.
F $FREUD*LOVDtDjQRLWHSDUDBBBBBB
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6) Responda:
a) Quem cobra Gil levava?
E 4XHPGL]LDIXMDP)XMDP
c) Por que a chamavam de trem da assombração?
Durante a resolução, Pedro localizou com facilidade as respostas
das questões de número 1 a 5. Na questão de número 6, conseguiu responder
DV OHWUDV ³D´ H ³E´ -i QD OHWUD ³F´ DSUHVHQWRX GL¿FXOGDGH QmR FRQVHJXLX
responder sozinho e pediu ajuda aos colegas.
2º Episódio±/HLWXUDHFRPSUHHQVmRGHWH[WRQR1$,$/(
3HGURHVXDFROHJD$QDDRFKHJDUHPDR1$,$/(FXPSULPHQWDUDP
D WHUDSHXWD &ODULFH TXH OKHV DSUHVHQWRX R OLYUR ³1LQJXpP JRVWD GH PLP´
que iriam ler e estudar, começando naquele dia e continuando nas próximas
VHPDQDV2OLYURFRQWDDKLVWyULDGHXPFDFKRUURFXMRQRPHp&RTXLQKRTXH
YDLPRUDUHPRXWUROXJDUH¿FDHQWHGLDGRSRUQmRWHUQDGDSDUDID]HUHQHP
amigos para brincar.
4XDQGR3HGURH$QDYLUDPROLYUR¿FDUDPIHOL]HVHORJRFRPHoDUDP
DOrORDRPHVPRWHPSRHPYR]DOWDHGHIRUPDPXLWRUiSLGD$VVLPTXH
concluíram, responderam:
3URQWR±PRVWUDQGRTXHWLQKDPWHUPLQDGRGHOHUROLYUR
Em seguida, Clarice explicou que deveríamos ler o texto
SDXVDGDPHQWH SURFXUDQGR HQWHQGHU R VLJQL¿FDGR GR WH[WR H IRUPXORX
perguntas.
Clarice4XHPIDORXQLQJXpPJRVWDGHPLP"
Pedro e Ana: O cachorro.
Clarice: Qual o título do livro?
Ana1LQJXpPJRVWDGHPLP
Clarice: Qual o nome do cachorro?
Pedro e Ana: Coquinho
Clarice: Por que Coquinho estava entediado?
3HGURH$QDUHFRUUHUDPDRWH[WRHOHUDPRWUHFKRTXHFRQWLQKDD
palavra entediado, mas não conseguiram encontrar a resposta.
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Clarice explicou-lhes que Coquinho estava entediado porque foi
morar em outro lugar e não tinha amigos para brincar. Nesse momento, ela
explicou que nascemos em lugares diferentes. Para melhorar a compreensão,
XWLOL]RX UHFXUVRV FRPR SDSHO VXO¿WH H OiSLV GH FRU SDUD GHPRQVWUDU TXH
podemos ser naturais de vários estados brasileiros. Escreveu em letras
JUDQGHV DV SDODYUDV &($5È %$+,$ H 62 3$8/2 SRLV VHXV SDLV HUDP
oriundos desses estados. Explicou que moramos em São Paulo, mas
nem todos que estavam ali na sala tinham nascido em São Paulo. Clarice
SHUJXQWRXD3HGURH$QDVHFDVRPXGDVVHPGHOXJDUHOHV¿FDULDPWULVWHV
RXFKRUDULDP3HGURUHVSRQGHXTXHQmRFKRUDULD$QDGLVVHTXHVLP
No primeiro momento da história, utilizando a pergunta inicial – Por
que Coquinho esta entediado? – Clarice relacionou a situação que Coquinho
estava vivenciando no texto com situações da vida real, e comentou que,
jVYH]HVQyVWDPEpP¿FDPRVHQWHGLDGRV$SDUWLUGLVVRHODH[SOLFRXOKHV
TXHHQWHGLDGRVLJQL¿FDDERUUHFLGRSRUQmRWHUQDGDSDUDID]HU1RFDVRGH
&RTXLQKRVLJQL¿FDYDTXHHOHQmRWLQKDQDGDSDUDID]HUQHPDPLJRVSDUD
EULQFDUSRUTXHWLQKDLGRPRUDUHPRXWUROXJDUHDLQGDQmRFRQKHFLDQLQJXpP
Dando sequência à história, Coquinho foi procurar amigos e
HQFRQWURXWUrVJDWRV2JDWR¿FRXROKDQGRSDUD&RTXLQKR
Clarice: O gato foi brincar com Coquinho?
Pedro e Ana: Não.
Eles responderam corretamente, pois, na história, nenhum
animal quis brincar com Coquinho, nem os gatos, nem os coelhos. Depois
disso, Clarice percebeu que o tempo havia esgotado e explicou-lhes que
continuariam a história de Coquinho na próxima aula. Os alunos guardaram
o livro no armário e se despediram de Clarice.

Discussão
Percebeu-se, em ambos os episódios, que Pedro utilizava
procedimentos de leitura, como: folhear o livro, ler da direita para a esquerda,
OHU HP YR] DOWD RX VLOHQFLRVDPHQWH H WDPEpP DVVRFLDYD IUDVHV FXUWDV H
palavras conhecidas às ilustrações do texto.
No episódio da escola, observaram-se dois momentos, um livre,
no qual os alunos leram os livros sozinhos e outro direcionado, quando a
professora leu o texto em voz alta com os alunos. Em ambos, evidenciouse que o procedimento de leitura adotado foi o Bottom up, ou ascendente,
QRTXDODSHQDVDGHFRGL¿FDomRGRWH[WRIRLYDORUL]DGDVHPTXHKRXYHVVH
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LQWHUIHUrQFLDGDSURIHVVRUD$HVVHUHVSHLWR6ROp  FRPHQWDTXHH[LVWH
XPD VpULH GH RXWUDV HVWUDWpJLDV TXH SRGHULDP WHU VLGR XWLOL]DGDV DQWHV
durante e após a leitura para ensinar os alunos a lerem e a compreenderem
RVWH[WRVDVTXDLVQmRIRUDPREVHUYDGDVQDSUiWLFDGH-RDQD
No momento de leitura direcionada, chamou-nos a atenção o fato
GDSURIHVVRUDWHUFKDPDGR3HGURSDUDTXHOHVVHRWH[WRHDRLQYpVGLVVRHOH
DSHQDVGHFRGL¿FRXQmRKDYHQGRQHQKXPDLQWHUIHUrQFLDSRUSDUWHGHODHP
VHJXLGDRTXHQmRQRVSHUPLWHD¿UPDUTXHHOHWHQKDFRPSUHHQGLGRRWH[WR
Segundo Paccini (2007), o fato de pronunciar todas as palavras de um texto,
GHPDQHLUDFRUUHQWHQmRVLJQL¿FDGL]HUTXHRDOXQRVXUGRWHQKDDOFDQoDGR
a compreensão.
(P UHODomR DRV TXHVWLRQiULRV DSOLFDGRV SRU -RDQD SDUD ¿QV GH
DQiOLVH RSWRXVH SRU XWLOL]DU D FODVVL¿FDomR H[LVWHQWH HQWUH SHUJXQWDV H
UHVSRVWDVSURSRVWDVSRU6ROp  DH[SOLFLWDomRGH3HUHLUD  SDUD
perguntas de múltipla escolha; e a de Colomer e Camps (2002), para as
questões de preencher espaços vazios.
6HJXQGR 6ROp   DV SHUJXQWDV H DV UHVSRVWDV TXH SRGHP
VXUJLU D SDUWLU GH XP WH[WR VmR FODVVL¿FDGDV FRPR SHUJXQWDV GH UHVSRVWD
literal – aquelas em que a resposta se encontra facilmente no texto; perguntas
para pensar e buscar – aquelas cuja resposta precisa ser deduzida a partir de
UHODo}HVTXHROHLWRUHVWDEHOHFHQRWH[WRHWDPEpPSRUPHLRGDVLQIHUrQFLDVH
perguntas de elaboração pessoal – aquelas que têm o texto como referencial,
mas cuja resposta não se encontra no texto, precisando, assim, que o leitor
disponha de outros tipos de conhecimento.
'HDFRUGRFRPDFODVVL¿FDomRDFLPDFRQVWDWRXVHTXHDVTXHVW}HV
GH QR  D  GR H[HUFtFLR DSOLFDGR SRU -RDQD VmR GH P~OWLSOD HVFROKD H
permitiram que a resposta fosse facilmente encontrada no texto. Na questão
de no. 1, Pedro demonstrou ter entendido que a expressão esse texto se
SDVVDVLJQL¿FDRQGHHQDTXHVWmRGHQRTXHDSDODYUDFRPRVHUHIHULDj
IRUPDGDiUYRUH$TXHVWmRH[LJLDTXHRVDOXQRVFRPSOHWDVVHPRVHVSDoRV
HPEUDQFR6HJXQGR&RORPHUH&DPSV  HVVHWLSRGHTXHVWmRpXPD
HVWUDWpJLD GH OHLWXUD XWLOL]DGD FRPR IRUPD GH DQWHFLSDU DV LGHLDV GR WH[WR
Na questão 6, Pedro conseguiu responder as letras “a” e “b”. Para isso, ele
precisou saber que, no texto, o interrogativo quem se referia aos animais
H DRV SHVFDGRUHV -i QD OHWUD ³F´ D TXDO 3HGUR DSUHVHQWRX GL¿FXOGDGH p
considerada de interpretação de texto, ou seja, pergunta para pensar e
buscar.
$IRUPDFRPRHVVDVTXHVW}HVIRUDPHODERUDGDVHDVUHVSRVWDVGH
Pedro nos permitem relacionar as contribuições das práticas desenvolvidas
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QR 1$,$/( FRP R VHX GHVHPSHQKR HVFRODU SRLV QHVWD RV SURQRPHV
LQWHUURJDWLYRV VmR SUpUHTXLVLWRV SDUD HQVLQDU D FRPSUHHQVmR OHLWRUD
Portanto, concluiu-se que ele respondeu corretamente essas questões, por
ter alcançado a compreensão do texto.
'XUDQWHRHSLVyGLRQR1$,$/(REVHUYRXVHTXHDQWHVGDOHLWXUD
Clarice apresentou o livro aos alunos, disponibilizando-os para que pudessem
manusear e entrar em contato com o objeto de leitura. Durante a leitura,
ela optou por não interferir, preferindo deixá-los à vontade para que lessem,
folheassem e observassem as gravuras do livro.
(PUHODomRjVHVWUDWpJLDVXWLOL]DGDVSRU&ODULFHDSyVDOHLWXUDGR
OLYUR³1LQJXpPJRVWDGHPLP´REVHUYDPRVTXHGHYLGR3HGURH$QDWHUHP
lido muito rápido, Clarice interveio, explicando-lhes que deveriam ler o texto
SDXVDGDPHQWHSURFXUDQGRDWHQWDUSDUDRVLJQL¿FDGRGRWH[WR'HSRLVGLVVR
HODIRUPXORXXPDVpULHGHSHUJXQWDVVREUHDQDUUDWLYDGROLYURDRVDOXQRV
$HVVHUHVSHLWR&RRSHU  VXJHUHTXHDVVHJXLQWHVSHUJXQWDVSRGHP
contribuir para a construção do sentido de um texto narrativo, a saber: onde
ocorre esta história? Quais são os personagens da história? Qual o título da
história? – entre outras. É importante destacar que essas perguntas, “(...)
podem variar, contanto que, elas continuem se referindo aos componentes
essenciais do texto” (SOLÉ, 2009, p. 112).
$VVLP GH DFRUGR FRP 6ROp   SRGHPRV REVHUYDU TXH
embora as perguntas feitas por Clarice tenham variado, todas se referiram
aos componentes essenciais do texto, como por exemplo: Quem falou
QLQJXpPJRVWDGHPLP"4XDORWtWXORGROLYUR"4XDORQRPHGRFDFKRUUR"
$RPHVPRWHPSRHPTXHVHUHIHULUDPDRVFRPSRQHQWHVHVVHQFLDLVGRWH[WR
algumas perguntas formuladas por Clarice foram perguntas de resposta
OLWHUDOHRXWUDVSHUJXQWDVSDUDSHQVDUHEXVFDUFRPRpRFDVRGDSHUJXQWD
formulada por Clarice: Por que Coquinho estava entediado? - Observase, neste exemplo, que os alunos, apesar de terem recorrido ao texto, não
conseguiram encontrar a resposta, e por isso, não responderam a essa
SHUJXQWD6HJXQGR7UHQFKHH%DOLHLUR S ³pLPSRUWDQWHVHPSUH
incentivar a criança a buscar no próprio texto suas dúvidas, mobilizar o que já
sabe, o que pode ser construído por meio de outras leituras e conversas com
o terapeuta”. Esta penúltima pergunta formulada por Clarice vai ao encontro
GDD¿UPDomRGH7UHQFKHH%DOLHLUR  XPDYH]TXHWHQGRREVHUYDGR
que as crianças não encontraram, no texto, a resposta e, consequentemente,
QmRUHVSRQGHUDP&ODULFHLQWHUYHLRFRQYHUVDQGRFRPDVFULDQoDVD¿PGH
UHGX]LURHVSDoRGRVLJQL¿FDGRGDSDODYUDTXHDLQGDHUDGHVFRQKHFLGDSRU
meio da contextualização da situação
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$ LQWHUYHQomR DFLPD HYLGHQFLD TXH D DERUGDJHP DGRWDGD QDV
SUiWLFDVGR1$,$/(pDLQWHUDFLRQLVWD3RUPHLRGHODRWH[WRGHL[DGHVHU
usado como pretexto, para o ensino dos elementos gramaticais, e passa a
ser objeto de ensino, no qual o aluno percebe o texto como uma construção
do autor para atingir o interlocutor.
4XDQGR R HQVLQR GH OHLWXUD VHJXH HVVD GLUHomR p FRPXP TXH
ocorra por meio de textos que estabeleçam alguma relação com as vivências,
experiências e preocupações das crianças, os quais são retirados da escrita
social, favorecendo a compreensão e consequentemente, um desempenho
escolar satisfatório.

Conclusão
Este trabalho objetivou investigar a contribuição das práticas de
OHLWXUDHFRPSUHHQVmRGHWH[WRGHVHQYROYLGDSRUSUR¿VVLRQDLVGDVD~GHSDUD
o desempenho escolar do aluno surdo oralizado inserido no ensino regular.
$ DQiOLVH GD SUiWLFD GH OHLWXUD H FRPSUHHQVmR GHVHQYROYLGD QR
1$,$/( GHPRQVWURX TXH HVWD FRQWULEXL SDUD TXH R DOXQR VXUGR RUDOL]DGR
aprenda a ler, a compreender o texto escrito, atribua sentido à informação
e consequentemente, tenha um desempenho escolar satisfatório, uma vez
que, ocorre por meio de textos, de situações contextualizadas e do ensino
VLVWHPiWLFR GRV HOHPHQWRV JUDPDWLFDLV ± LQGLVSHQViYHLV SDUD OHLWXUD $
FRQWULEXLomRGDVSUiWLFDVQR1$,$/(SRGHVHUQRWDGDGXUDQWHDUHVROXomR
dos exercícios pelo aluno surdo, sujeito desta pesquisa, mesmo àqueles nos
TXDLVDSUHVHQWRXGL¿FXOGDGH
4XHUHPRV GHVWDFDU TXH HPERUD WHQKD DSUHVHQWDGR GL¿FXOGDGH
o desempenho escolar do aluno surdo oralizado, pode ser considerado
satisfatório, o que revela a necessidade de uma maior interação entre as
áreas da saúde-educação, por meio de políticas públicas que apontem para
essa direção.
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