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RESUMO  

 
A Política Nacional de Educação no contexto brasileiro incorporou há alguns anos a 
Educação Inclusiva, ou seja, todos os alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento, altas habilidades/superdotação devem ser matriculados nas 
escolas regulares, com direito à suplementação, complementação pedagógica por 
meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas Salas de Recursos 
Multifuncionais. A presente pesquisa tem como foco os alunos surdos incluídos no 
ensino regular porém, direcionada para a pesquisa documental, isto é, investigar 
quais são e como estão organizados os livros didáticos de Língua Portuguesa 
voltados a alunos surdos do Ensino Fundamental. A escola regular que recebe um 
aluno surdo, necessita, entre outros recursos de acessibilidade, do tradutor-
intérprete da Libras/Português, AEE, livros didáticos e outros materiais pedagógicos 
adequados às necessidades educacionais especiais deste público. O método 
pautou-se na pesquisa documental e bibliográfica, bem como exploratória, de 
caráter quantitativa e qualitativa. Os resultados demonstram que são poucas as 
editoras de livros e materiais didáticos  preocupadas com a oferta desse tipo de 
material para a educação de surdos, o que pode dificultar o processo de inclusão 
desse alunado na escola regular. Concluímos que é necessário que profissionais da 
educação envolvidos com a temática precisam demonstrar às editoras a importância 
de livros e materiais para alunos surdos, principalmente no que tange ao ensino da 
Lingua Portuguesa. 
 
 
Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Livro Didático de Língua Portuguesa. 
Livro Didático para Surdos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A comunicação é um termo derivado do latim “communicare” e significa 

“partilhar, participar algo, tornar comum”. A comunicação é a ferramenta de 

integração, instrução, troca mútua e desenvolvimento dos seres humanos. 

O ser humano dispõe de vários recursos para se expressar e se 

comunicar, e para tal ele pode utilizar sinais de diferentes naturezas: comunicação 

de forma verbal e de forma não-verbal. Se estes sinais se organizam de forma 

sistêmica, passam a constituir uma linguagem. 

Se a comunicação se realiza por meio de linguagem falada, a 

denominamos como comunicação verbal. Se a comunicação se realiza por muitos 

meios, sendo que o “verbal” possui a conotação de oralidade, de uso da voz como 

expressão. 

 No processo ensino-aprendizagem, o livro didático em conjunto com 

outras tecnologias, é um meio de comunicação. Para realizar este processo, lança-

se mão do material didático, que é todo e qualquer recurso utilizado em um 

procedimento de ensino, visando estimular o aluno e aproximá-lo do conteúdo a ser 

estudado. 

É importante lembrar que nenhum material didático pode, por melhor 

elaborado que seja, garantir, por si só, a qualidade e a efetividade do processo de 

ensino aprendizagem. A função do material didático é de mediar o processo de 

ensino e não pode ser utilizado como se fosse começo, meio e fim de um processo 

didático, e deve-se integrar num ciclo mais completo de ensino-aprendizagem 

(FREITAS, 2009). 

Os materiais didáticos para o ensino da Língua Portuguesa (por 

exemplo: livros, textos, exercícios, avaliações, aulas expositivas, avaliações, 

trabalhos em grupo, filmes) são estruturados, em sua maioria, para comunicação 

oral-auditiva. 

O interesse pela presente pesquisa surgiu da necessidade de se 

averiguar se os materiais didáticos existentes suprem as necessidades educacionais 

e estariam possibilitando a igualdade de oportunidades educacionais a alunos 

surdos, usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar quais são e como estão organizados os livros didáticos de Língua 

Portuguesa voltados a alunos surdos do Ensino Fundamental. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar, dentre os materiais pesquisados, se há elementos nos mesmos, que 

forneçam suporte ao professor, no tocante às necessidades educacionais 

especiais dos surdos; 

 Apresentar as propostas didático-pedagógicas pesquisadas voltadas para o 

ensino da Língua Portuguesa, que contribuam com o professor para melhoria 

do ensino dos alunos surdos. 

 

O trabalho é composto pela Introdução; no capítulo dois temos a 

Fundamentação Teórica, que subdivide-se em “Histórico do Livro Didático no Brasil”, 

“Língua de Sinais no Brasil” e “O Livro Didático como instrumento no ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa para o aluno surdo”; no capítulo três, o Método 

utilizado para proceder à pesquisa realizada; no quarto capítulo, a Apresentação e 

Discussão dos dados; finaliza-se com Considerações e Referências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

À luz de uma revisão teórica, o presente capítulo aborda o histórico do 

livro didático para escolas públicas no Brasil e o histórico da Libras, com o propósito 

de informar o que já foi feito em termos legislativos a respeito do Livro Didático para 

o ensino de Língua Portuguesa tanto para alunos ouvintes como para alunos surdos 

usuários da Língua de Sinais. 

Durante o processo de evolução, o ser humano lançou mão de diversas 

formas de codificação e de transmissão de conhecimento, entre todas o livro didático 

foi, sem dúvida, o instrumento mais utilizado, considerando o ambiente escolar-

acadêmico. 

  

 

2.1 Histórico do Livro Didático no Brasil  

 

No Brasil, o livro didático tem raízes históricas. Os primeiros livros 

começaram a ser introduzidos na cultura brasileira com a vinda de Dom João VI e a 

família real portuguesa, que era muito empenhada em impor sua cultura, seus 

costumes e sua educação. Eles traziam caixas repletas de livros, dentre estes, as 

cartilhas, que desembarcaram junto com a corte no Rio de Janeiro. Em 1808, ainda 

não existia nenhum material impresso produzido no Brasil, como colônia de 

Portugal, a educação ainda não era prioridade, o que prevalecia era o interesse nas 

exportações de matéria-prima (SILVA C., 2011). 

Historicamente, segundo Bittencourt (2004, apud SILVA., 2011), os 

primeiros livros produzidos no Brasil datam de 1810, com a instalação da Imprensa 

Régia, no Rio de Janeiro. 

De acordo com Soares W. (2015) o exemplo mais eloquente é a obra 

“Lições da História do Brazil”, de 1861, elaborada por Manuel de Macedo (1820-

1882), professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que trazia atividades que os 

alunos deveriam executar e uma lista sobre recomendações de como ensinar. 

O surgimento da Antologia Nacional, conforme Soares M. (2001, p. 35-36, 

apud SILVA C., 2011) foi uma obra escrita por Fausto Barreto e Carlos de Laet, 

professores do Colégio Dom Pedro II, sua função era auxiliar no ensino de Língua 
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Portuguesa e no ensino de leitura. Foi publicada pela primeira vez em 1895, pela 

Editora Paulo de Azevedo Ltda., do Rio de Janeiro. 

As publicações da Antologia Nacional permaneceram de 1895 até 1969, 

seguindo quase sempre o mesmo formato ao longo dos 74 anos de edição, 

escolhendo textos e autores portugueses ou brasileiros já falecidos. Os textos 

escolhidos passavam por uma avaliação feita pela Congregação do Colégio Dom 

Pedro II, e em sendo aprovados, podiam ser adotados para o ensino de Português e 

posteriormente, para os exames preparatórios para o ingresso na faculdade. De 

acordo com Silva M. (2012, p. 807), a escola era destinada apenas às classes 

sociais privilegiadas, portanto, o ensino era direcionado para os objetivos 

educacionais da elite e buscava-se o que de melhor havia na produção didática 

francesa.  

A partir de 1929, o Estado criou um órgão específico para legislar sobre 

políticas do livro didático, o Instituto Nacional do Livro (INL). Esta criação surgiu para 

dar legitimidade ao livro didático nacional, diminuir os custos com importação de 

livros e auxiliar no aumento de sua produção.  

Depois, conforme o Portal do FNDE, em 1938, por meio do Decreto-Lei nº 

1.006, de 30 de dezembro de 1938, é instituída a Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD), que estabelece a primeira política de legislação e controle de 

produção e circulação do livro didático no País (BRASIL, Histórico, [2015]). Segundo 

Soares M. (1996, apud Silva M., 2012, p. 808) os livros didáticos que antes eram 

repetidamente adotados por longos períodos e eram reeditados numerosas vezes, 

chegavam a ser utilizados por até 50 anos consecutivos; e agora são adotados por 

um período de aproximadamente seis anos. 

Em 1945, o Decreto-Lei nº 8.460, de 26 de dezembro de 1945, consolidou 

a legislação sobre as condições de produção, importação e utilização do livro 

didático. O professor tem que escolher o livro a ser utilizado pelos alunos, de uma 

forma restrita, conforme definido no Art. 5º. Esta legislação se prolongou até 1966 

(BRASIL, 1997). 

Anteriormente aos anos 1960, de acordo com Soares M. (1996 apud Silva 

M., 2012, p. 808-809), os autores dos livros didáticos eram personalidades 

consagradas no meio intelectual que os escreviam, apesar de não ter formação 

acadêmica nas disciplinas específicas para as quais estavam redigindo. A partir dos 
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anos 1960, os autores dos livros didáticos tinham que ter formação específica e 

prática nas áreas para as quais estavam escrevendo. 

Segundo Soares M. (2001 apud SILVA C., 2011), no final dos anos 1960 

e início dos anos 1970, surge os quatro livros da coleção Estudo Dirigido de 

Português, de Reinaldo Mathias Ferreira, que foram instituídos como livro didático 

direcionado ao professor, denominado Livro do Professor.  

Esses livros traziam orientações de como o professor deveria conduzir as 
suas aulas, orientações metodológicas, conselhos para utilização do livro e 
respostas dos exercícios. Esta coleção surgiu para auxiliar o professor na 
questão da democratização do ensino, porque até a década de 1960 o 
acesso à escola era voltado para a camada burguesa e, posteriormente a 
camada popular passou a ter acesso à educação (SOARES M., 2001 apud 
SILVA C., 2011). 

 

Em 1966, um acordo realizado entre o Ministério da Educação (MEC) e a 

Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) originou 

através de um acordo a criação da Comissão do Livro Técnico e Livro Didático, para 

coordenar ações referentes à produção, edição e distribuição do livro didático; 

assegurando ao MEC recursos suficientes para a distribuição gratuita de 51 milhões 

de livros em três anos. (BRASIL, 1997). Em 1966, conforme Munakata (1997), foi 

criada a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), que tinha entre 

suas atribuições 

[...] incentivar, orientar, coordenar e executar as atividades do Ministério da 
Educação e Cultura relacionadas com a produção, a edição, o 
aprimoramento e a distribuição de livros técnicos e de livros didáticos. 
(MUNAKATA, 1997, p.49 apud SILVA M. 2012, p. 809) 

 

A COLTED, segundo Silva M. (2012, p. 809) então enviava a lista de 

livros didáticos e técnicos que já haviam sido publicados para o MEC com o aval de 

entidades especializadas, solicitava os livros novos e providenciava autores e 

editoras que seriam responsáveis por eles. Os títulos aprovados eram comprados 

para distribuição nas bibliotecas das escolas. 

A Portaria nº 35, de 11 de março de 1970, do Ministério da Educação, 

permitiu um sistema de coedição de livros com editoras nacionais, utilizando 

recursos do Instituto Nacional do Livro (INL) (BRASIL, Histórico, [2015]). 

Segundo Soares (2001 apud SILVA C., 2011), de 1970 a 1980, as 

publicações das obras começam aparecer com estampas, poucas cores, as páginas 

passam a ser numeradas e as capas ganham um novo formato. 
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No ano de 1971, o Instituto Nacional do Livro passa a desenvolver o 

Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), 

responsabilizando-se pelas atribuições administrativas e de gerenciamento dos 

recursos financeiros; ao mesmo tempo em que cessa o convênio MEC/USAID, e as 

unidades da federação passaram a contribuir financeiramente para o Fundo do Livro 

Didático (BRASIL, Histórico, [2015]). 

Ainda conforme o Portal do FNDE, depois em 1976, pelo Decreto-Lei nº 

77.107, de 04 de fevereiro de 1976, o governo passa a comprar uma parte 

expressiva dos livros para distribuir nas escolas das unidades federadas. Extingue-

se o Instituto Nacional do Livro, e agora a Fundação Nacional do Material Escolar 

(FENAME) torna-se responsável pela execução do Programa do Livro Didático, com 

recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Só que pela 

insuficiência de recursos para atender a demanda de alunos do ensino fundamental 

da rede pública, a grande maioria das escolas municipais ficam excluídas do 

programa. 

Em 1983, a FENAME é extinta, e é criada a Fundação de Assistência ao 

Estudante (FAE), que incorpora o PLIDEF, e onde o grupo de trabalho encarregado 

do exame dos problemas relativos aos livros didáticos propõem além da ampliação 

do programa, com inclusão das demais séries do ensino fundamental; que os 

professores participem da escolha dos livros (Brasil, Histórico, [2015]). 

No final de 1985, com a edição do Decreto-Lei nº 91.542, de 19 de agosto 

de 1985, o PLIDEF é substituído pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

que trouxe várias mudanças, tais como: 

 Indicação do livro didático pelos professores; 

 Reutilização do livro, implicando na abolição do livro descartável e o 
aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, visando 
maior durabilidade e possibilitando a implantação de bancos de livros 
didáticos; 

 Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª séries das escolas públicas 
comunitárias; 

 Fim da participação financeira dos Estados, passando o controle do 
processo decisório para a FAE (BRASIL, Histórico, [2015]). 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), de acordo com o Portal 

do MEC, tem por objetivo: 

[...] subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da 
distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica. 
Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) publica o Guia 
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de Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. O 
guia é encaminhado para as escolas, que escolhem, entre os títulos 
disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu projeto político 
pedagógico.  
O programa é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o 
MEC adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento, que 
pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino 
fundamental ou ensino médio. À exceção dos livros consumíveis, os livros 
distribuídos deverão ser conservados e devolvidos para utilização por outros 
alunos nos anos subsequentes (BRASIL, MEC, 2016). 

 

Em 1992, limitações orçamentárias comprometem a distribuição dos 

livros, gerando um recuo na abrangência da distribuição, restringindo, assim o 

atendimento até a 4ª série do ensino fundamental (BRASIL, Histórico, [2015]). 

Ainda de acordo com o Portal do FNDE, 

1993 – A Resolução CD FNDE nº 6 vincula, em julho de 1993, recursos 
para a aquisição dos livros didáticos destinados aos alunos das redes 
públicas de ensino, estabelecendo-se, assim, um fluxo regular de verbas 
para a aquisição e distribuição do livro didático. 
Em 1993/1994 - são definidos critérios para avaliação dos livros didáticos, 
com a publicação “Definição de Critérios para Avaliação dos Livros 
Didáticos” MEC/FAE/UNESCO (BRASIL, Histórico, [2015]). 

 

A partir de 1995, de forma gradativa, retorna a universalização da 

distribuição do livro didático no ensino fundamental; em 1996, é publicado o primeiro 

Guia de Livros Didáticos de 1ª a 4ª séries, e os livros eram previamente avaliados e 

discutidos; procedimento que ainda é realizado (BRASIL, Histórico, [2015]). 

No ano de 1997, é extinta a FAE, com isso a responsabilidade pela 

política de execução do Programa Nacional do Livro Didático é transferida 

integralmente para o FNDE (BRASIL, Histórico, [2015]). 

Em 2000, de acordo com o Portal do FNDE, inicia-se a distribuição de 

dicionários da Língua Portuguesa, para uso dos alunos da 1ª a 4ª séries. A partir de 

2002, passam a distribuir dicionários para todos os ingressantes na 1ª série, para 

atingir a meta de que, em 2004, todos os alunos matriculados no ensino fundamental 

tenham um dicionário de Língua Portuguesa, para uso durante toda a sua vida 

escolar (BRASIL, Histórico, [2015]). 

O atendimento aos alunos com deficiência que frequentam as salas de 

aula do ensino regular é ampliado e, a partir de 2001, passam a ser atendidos de 

forma gradativa, nas próprias escolas públicas; primeiramente foram atendidos 

somente os alunos com deficiência visual com livros didáticos em braile (BRASIL, 

Histórico, [2015]). 
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A Resolução CD FNDE nº 38 de 15 de outubro de 2003, institui o 

Programa Nacional do Livro Didático para Ensino Médio (PNLEM) que passa a 

prover as escolas do ensino médio das redes estaduais, do Distrito Federal e 

municipal de livros didáticos de qualidade, para uso dos alunos (BRASIL, Histórico, 

[2015]). 

Conforme o Portal do FNDE, em 2004, foi criado o Siscort, um sistema 

direcionado a registrar e controlar o remanejamento de livros e a distribuição da 

Reserva Técnica. Inicialmente atendeu aos alunos de 1ª a 4ª séries. E em 2005, 

foram incluídas no Siscort as turmas de 5ª a 8ª séries (BRASIL, Histórico, [2015]). 

Já em 2006, continua a distribuição de livros didáticos e todos os 

componentes curriculares. 

Para os alunos que tem surdez e utilizam a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), houve distribuição (escolas de 1ª a 4ª séries/1º ao 5º ano), do 
dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue – Língua Brasileira de 
Sinais/Língua Portuguesa/Língua Inglesa (BRASIL, Histórico, [2015]). 

 

Em 2007, houve a aquisição pelo FNDE de 110,2 milhões de livros para 

repor e complementar os livros anteriormente distribuídos para os anos iniciais e 

distribuição integral para anos finais.  

Houve ainda a distribuição de dicionários trilíngues de 
Português/Inglês/Libras para alunos surdos das escolas de Ensino 
Fundamental e Médio. Os alunos surdos de 1ª a 4ª séries receberam ainda 
cartilha e livro de Língua Portuguesa em Libras e CD-Rom (BRASIL, 
Histórico, [2015]). 

 

A regulamentação do Programa Nacional do Livro Didático para 

Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), é concretizada com a publicação da 

Resolução DC FNDE 18, de 24 de abril de 2007, para distribuição, a doação de 

obras didáticas, feitas às entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado 

(PBA), visando a alfabetização e escolarização de pessoas com idade a partir de 15 

anos (BRASIL, Histórico, [2015]). 

 Em 2009, duas importantes resoluções são publicadas, a primeira a 

Resolução CD FNDE nº 51 de 16 de setembro de 2009, que regulamenta o 

Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos (PNLD 

EJA); e a Resolução DC FNDE nº 60, de 20 de novembro de 2009 que abrange o 

PNLA. A primeira atende estudantes jovens e adultos também em sua fase de 

alfabetização; e a segunda, estabelece novas regras para participação no PNLD, a 
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partir de 2010, as redes públicas de ensino e as escolas federais devem aderir ao 

programa para receber livros didáticos. A Resolução 60 inclui, ainda, escolas de 

Ensino Médio no âmbito de atendimento do PNLD, além de adicionar a língua 

estrangeira (com livros de Inglês ou Espanhol) aos componentes curriculares 

distribuídos aos alunos de 6º ao 9º ano. Para o Ensino Médio, também foi 

adicionado o componente curricular língua estrangeira (com livros de Inglês e de 

Espanhol), além dos livros de Filosofia e Sociologia (BRASIL, Histórico, [2015]). 

Em 2010, foi publicado o Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010, que 

dispõe sobre procedimentos para execução dos programas de material didático: 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Programa Nacional de Biblioteca 

da Escola (PNBE). E em 2011, o FNDE adquiriu e distribuiu integralmente livros para 

Ensino Médio, inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 

Histórico, [2015]). 

Conforme o Portal do FNDE, em 2012 foi publicado um edital para a 

formação de parcerias na área tecnológica. Com o objetivo de estruturação e 

operação de um serviço público que seja gratuito, onde haja a disponibilização de 

materiais digitais a usuários da Educação Nacional. Ele objetiva realizar acordos de 

cooperação entre o FNDE e instituições interessadas a disponibilizar obras digitais e 

outros conteúdos educacionais digitais para professores, estudantes e outros 

usuários da rede pública de ensino; por meio de tecnologia que assegure o 

atendimento em escala nacional e que proteja os direitos autorais digitais e a 

propriedade intelectual dos acervos. Também houve a oportunidade de que editores 

inscrevam no âmbito do PNLD 2014, de objetos educacionais digitais, 

complementares aos livros impressos (objetos multimídia que incluem jogos 

educativos, simuladores e infográficos animados), em forma de DVDs para utilização 

dos alunos. Sendo o DVD uma alternativa para escolas que ainda não possuem 

internet. Os livros ainda disponibilizam endereços eletrônicos para que os 

estudantes acessem o material multimídia, que complementem o conteúdo estudado 

(BRASIL, Histórico, [2015]). 

Para 2015, o edital previa que as editoras poderiam apresentar obras 

somente impressas ou obras multimídia: livro impresso reunido com o livro digital, 

onde a versão digital deve trazer o mesmo conteúdo do material impresso aliado aos 

recursos dos objetos educacionais (vídeos, animações, simuladores, imagens, 

jogos, textos) que auxiliem na aprendizagem (BRASIL, Histórico, [2015]). 
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Concomitantemente aconteceram durante essa trajetória do livro didático, 

as discussões sobre a Educação no Brasil, e sobre o ensino de Língua Portuguesa. 

Segundo os PCNs (BRASIL, 1997), desde o início da década de 1980, o 

ensino de Língua Portuguesa tem sido o centro da discussão acerca da necessidade 

de melhorar a qualidade da educação no País. Desde então, a quase totalidade das 

redes de educação pública desenvolveu, sob a forma de reorientação curricular ou 

de projetos de formação de professores em serviço, um grande esforço de revisão 

das práticas tradicionais de alfabetização inicial e de ensino da Língua Portuguesa. 

Começaram a circular entre educadores, livros e artigos que propunham uma 

mudança na forma de compreender o processo de alfabetização, deslocando a 

ênfase habitual que residia em “como se ensina”, para “como se aprende”, trazendo 

um grande impacto especialmente na psicogênese da língua escrita. Esses 

trabalhos, que relatavam resultados de investigação, ajudaram a compreender 

aspectos importantes do processo de aprendizagem da leitura e da escrita.  

O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 
participação social, pois é através dela que o homem se comunica, tem 
acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou 
constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto 
educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à 
escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o 
acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, 
direito inalienável de todos (BRASIL, 1997, p.21). 

 

Ainda de acordo com os PCNs (BRASIL, 1997, p. 25) o processo ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa na escola é resultante de três variáveis: aluno, 

língua e ensino. O aluno é o ator na ação de aprender, aquele que vai atuar sobre o 

objeto de conhecimento; a língua é o objeto de conhecimento tal como se fala e se 

escreve, quer seja dentro do ambiente escolar ou fora dele ou nas mídias sociais; o 

ensino é aquele que num enfoque teórico, é concebido como prática educacional e 

que organizará a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Para que a 

mediação aconteça, o professor deverá planejar, implementar e dirigir as atividades 

didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e 

reflexão do aluno. 

Conforme os PCNs, (BRASIL, 1997, p. 26), a escola deve ser a 

responsável por proporcionar o acesso do aluno ao universo dos textos, ensinar a 

produzi-los e interpretá-los, tendo em vista que somente a conquista da escrita 

alfabética não garante ao aluno a possibilidade de compreender e produzir textos 
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em linguagem escrita. Bem como ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas 

diversas situações comunicativas formais, promovendo situações didáticas nas 

quais o aluno possa treinar o uso formal da fala. Essa aprendizagem exige um 

trabalho pedagógico sistemático. 

 

 

2.2 Língua de Sinais no Brasil 

 

As línguas de sinais são línguas naturais de cada comunidade de 

pessoas surdas ao redor do mundo. De acordo com Rosa (2005, p. 18) as línguas 

de sinais partilham uma série de características que as distinguem dos demais 

sistemas de comunicação não-verbal. 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras), como toda língua de sinais, foi 

criada em comunidades surdas que mantinham contato entre si e a iam passando de 

geração em geração. É uma língua de modalidade gestual-visual porque utiliza 

movimentos gestuais e expressões faciais como maneira de comunicação. Estes 

movimentos são percebidos pela visão, que capta principalmente o movimento das 

mãos, para transmitir uma mensagem (ROSA, 2005, p.19). 

Assim como as diversas línguas naturais e humanas existentes, ela 

contém os componentes que formam as línguas orais: fonologia, morfologia, sintaxe, 

semântica e gramática (ROSA, 2006, p.3).  

Neste aspecto, conforme Quadros e Karnopp (2004, p. 30) bem explicitam 

as línguas de sinais são um sistema linguístico legítimo: 

As línguas de sinais são consideradas línguas naturais e, 
consequentemente, compartilham uma série de características que lhes 
atribui caráter específico e as distingue dos demais sistemas de 
comunicação, por exemplo, produtividade ilimitada (no sentido de que 
permitem a produção de um número ilimitado de novas mensagens sobre 
um número ilimitado de novos temas); criatividade (no sentido de serem 
independentes de estímulo); multiplicidade de funções (função 
comunicativa, social e cognitiva – no sentido de expressarem o 
pensamento); arbitrariedade da ligação entre significante e significado, e 
entre signo e referente); caráter necessário dessa ligação; e articulação 
desses elementos em dois planos – o do conteúdo e o da expressão. As 
línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como línguas 
naturais ou como um sistemas linguístico legítimo, e não como um problema 
do surdo ou como uma patologia de linguagem. 

 

Os sinais surgem da combinação de configurações de mão; movimentos 

e de pontos de articulação (locais no espaço ou no corpo onde os sinais são feitos); 
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orientação da(s) palma(s) e direcionalidade; expressões faciais e/ou corporais, os 

quais juntos compõem as unidades básicas dessa língua. O que é denominado 

palavra ou item lexical nas línguas orais-auditivas recebe, nas línguas de sinais, o 

nome de sinal, que é formado com a combinação do movimento das mãos com um 

determinado formato ou lugar, sendo que este lugar pode ser uma parte do corpo ou 

um espaço à frente do corpo (ROSA, 2005, p. 24). 

Os estudos sobre Línguas de Sinais datam de 1960, quando William 

Stokoe, linguista americano propôs uma análise linguística da American Sign 

Language (ASL), em seus aspectos estruturais básicos (fonológico, morfológico e 

sintático), o que torna as línguas de sinais equivalentes às línguas orais constituídas 

de gramática própria. 

A língua de sinais não é uma língua universal, pois adquire características 

diferentes em cada país e até mesmo dentro das diversas comunidades de surdos 

de um mesmo país. 

No Brasil o histórico da primeira instituição exclusiva para atendimento e 

educação de surdos, de acordo com o Portal do INES: 

O atual Instituto Nacional de Educação de Surdos foi criado em meados do 
século XIX por iniciativa do surdo francês E. Huet, tendo como primeira 
denominação Collégio Nacional para Surdos-Mudos, de ambos os sexos. 
Em junho de 1855, E. Huet apresentou ao Imperador D. Pedro II um 
relatório cujo conteúdo revelava a intenção de fundar uma escola para 
surdos no Brasil. Neste documento, também informou sobre a sua 
experiência anterior como diretor de uma instituição para surdos na França: 
o Instituto dos Surdos-Mudos de Bourges. Era comum que surdos formados 
pelos institutos especializados europeus fossem contratados a fim de ajudar 
a fundar estabelecimentos especializados para educação de semelhantes 
(BRASIL, INES, 2015). 

 

Ainda, de acordo com o Portal do INES, a proposta apresentada por Huet, 

no dia primeiro de janeiro de 1856 (mesma data em que o Instituto começou a 

funcionar), continha as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Aritmética, 

Geografia, História do Brasil, Escrituração Mercantil, Linguagem Articulada, Doutrina 

Cristã e Leitura sobre os Lábios. 

Em 1875, de acordo com Ramos (s.d, p. 6 apud SOFIATO; REILY, 2011) 

é publicado o mais importante documento encontrado até hoje sobre a Língua 

Brasileira de Sinais, o Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos, de autoria do 

aluno surdo Flausino José da Gama, com ilustrações de sinais separados por 

categorias (animais, objetos, etc.). Conforme o prefácio do livro, o autor se inspirou 



20 

em um livro publicado na França e que se encontrava à disposição dos alunos na 

biblioteca do Instituto. 

No Brasil, já no final dos anos 1980, os surdos lideraram um movimento 

de oficialização da Libras. Em 1993, um projeto de Lei deu início a uma longa 

batalha pela legalização e regulamentação em âmbito federal, culminando com a 

criação da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a Língua Brasileira 

de Sinais, seguida pelo Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que a 

regulamenta. 

Este Decreto contém nove capítulos dispondo sobre os seguintes temas: a 

LIBRAS como disciplina curricular; o ensino da Língua Portuguesa oferecida aos alunos 

surdos com segunda língua; a formação de profissionais bilíngues; e também, a 

regulamentação do uso e difusão dessa Língua em ambientes públicos e privados. 

De acordo com INES, único em âmbito federal, onde ocupa importante 

centralidade, promovendo fóruns, publicações, seminários, pesquisas e assessorias em 

todo território nacional. Possui uma vasta produção de material pedagógico, 

fonoaudiológico e de vídeos em Língua de Sinais, distribuídos para os sistemas de 

ensino. O Instituto além de oferecer o Colégio de Aplicação, Educação Precoce e Ensinos 

Fundamental e Médio, forma também profissionais surdos e ouvintes no Curso Bilíngue 

de Pedagogia, experiência pioneira no Brasil e América Latina. 

O Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei nº 

10.346, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Libras, e o art. 18 da Lei nº 

10436, de 24 de abril de 2002, e no art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000. No Capítulo VI, que trata da garantia do direito à educação das pessoas 

surdas ou com deficiência auditiva: 

Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação 
básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência 
auditiva, por meio da organização de: 
I – escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e 
ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental; 
II – escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas 
a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, 
ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas 
do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, 
bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras – Língua 
Portuguesa. 
§ 1º São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em 
que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de 
instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo [...] 
(BRASIL, 2005). 
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Portanto, a criança surda tem os mesmos direitos que qualquer outro 

cidadão brasileiro, e aprender a Língua Portuguesa como segunda língua para ela 

favorecer ainda mais a sua cidadania. 

Conforme o PNLD, atualmente os alunos de inclusão são atendidos com 

livros em Libras, para alunos com surdez, e com caracteres ampliados e versão 

MecDaisy (programa que converte textos em áudio) para alunos com deficiência 

visual. 

Quando surgiram as leis de inclusão toda uma gama de dificuldades e 

percalços para que esse processo “dê certo”, começam a despertar dúvidas em 

todos os envolvidos neste processo. As discussões sobre todas as implicações que 

envolvem a inclusão do aluno com deficiência se intensificaram. 

Dentre todas as implicações que surgem com a inclusão dos alunos com 

necessidades especiais: como adaptação das escolas, formação continuada dos 

professores, a parceria entre professores de educação especial e dos professores 

do ensino regular para adaptação do material didático usado em sala de aula, o 

acompanhamento dos alunos com necessidades especiais em horários 

complementares fora do horário normal das aulas regulares; surge a barreira do 

Livro Didático do ensino regular, principalmente o da Língua Portuguesa que não é 

produzido com a tradução ou interpretação na LIBRAS. 

 

 

2.3 O Livro Didático como instrumento no ensino-aprendizagem da Língua 

Portuguesa para o Aluno Surdo 

 

O livro didático funciona como um suporte fundamental para todas as 

disciplinas, visto que há uma infinidade de conteúdos e estes precisam obedecer um 

tipo de padrão para equalizar a educação. Somando a possibilidade em os alunos 

levarem seu livro didático para que o aluno possa utilizar o livro para repassar 

conteúdos trabalhados em sala de aula, também dá a ele a possibilidade de poder 

repassar para seus familiares os conteúdos trabalhados em sala de aula. 

Os livros didáticos para ensino da Língua Portuguesa são fáceis de 

encontrar, existem inúmeras editoras que produzem o livro didático para a escola 
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regular e existe uma infinidade de autores para os mesmos. O livro didático passou 

a ser um elemento que participa do cotidiano do aluno. 

Porém, em se falando de livro didático, e aqui fala-se não só da disciplina 

de Língua Portuguesa, mas de todas as disciplinas. De acordo com Santos (2012, 

p.4, 5), há uma lacuna para os professores que atuam com alunos surdos: 

Não dispomos de um volume representativo de materiais para o ensino das 
disciplinas na escola, que contemplem a educação bilíngue dos surdos. 
Sendo assim, o professor de cada disciplina fica responsável por pesquisar 
ou elaborar atividades e materiais didáticos para o aluno surdo. A realidade 
do professor brasileiro agrava essa situação, pois ele nem sempre dispõe 
de tempo para a pesquisa e elaboração de materiais adequados às suas 
aulas. Mesmo que disponha de tempo para essa atividade, ao iniciar uma 
busca por livros ou materiais para o ensino de estudantes surdos, o 
professor logo perceberá as carências desses materiais, mesmo que para 
compra. 

 

O papel do Livro Didático na aprendizagem da Língua Portuguesa para a 

criança surda se dá em diferentes contextos. Um deles, como explica Quadros 

(2006, p. 13) é que como a Língua Brasileira de Sinais coexiste com a Língua 

Portuguesa, a educação da criança surda se configura como uma educação 

bilíngue. 

A Língua Portuguesa será a segunda língua deste aluno surdo que está 

ingressando na escola, já que ele desenvolve a sua comunicação através língua 

motora-espaço-visual e não através da língua oral-auditiva como acontece com as 

crianças ouvintes. Constata-se então, como prega Teixeira e Baalbaki (2014, p. 26): 

[...] Especificamente, o ensino de LP destinado a esses alunos constitui-se 
como tarefa desafiadora aos profissionais do ensino regular, já que a 
maioria não possui qualquer formação acadêmica para a execução desse 
trabalho. Tal contexto se impõe como um obstáculo à aprendizagem da 
língua portuguesa como segunda língua (LP2): os professores, em geral, 
não sabem Libras [...] e desconhecem práticas de ensino da modalidade 
escrita da LP2. 

 

Ao iniciar seus estudos na educação infantil, onde a criança surda vai 

principiar seu contato com a Língua Portuguesa surgem várias dificuldades. 

A primeira dificuldade para a criança surda, é que a escola é constituída 

de um grupo de pessoas às quais ela não está acostumada e terá que interagir com 

pessoas que não se comunicam através da língua motora-espaço- visual. Para a 

criança ouvinte a dificuldade é que a língua visual-espacial é totalmente diferente de 

todas as formas de comunicação que ela conhece, o que dificultará a interatividade 
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com o aluno surdo. E para o professor, a dificuldade é que ele terá que intermediar a 

comunicação entre os alunos ouvintes e o aluno surdo. 

Como explica Perlin (1998 apud QUADROS, 2006, p. 14) as formas de 

organizar o pensamento e a linguagem transcendem as formas ouvintes, e como 

são de uma ordem com base visual (gestos) têm suas características ininteligíveis 

para a maioria dos ouvintes. 

Outra dificuldade é que a criança surda que adquiriu a linguagem por 

meio de sinais, vai conceber um novo mundo de significância e ser alfabetizada com 

a Língua Portuguesa como sendo sua primeira língua; sem ter a língua de sinais que 

é sua forma de comunicação reconhecida como primeira língua. Embora o Decreto 

5.626/2005 assinale que a educação de surdos no Brasil deve ser bilíngue e que o 

ensino da Língua Portuguesa escrita deva ser feito como a segunda língua. 

Mais uma dificuldade é no tocante à forma de aprender a Língua 

Portuguesa, segundo Quadros e Schmiedt (2006, p. 23-24), a forma da aquisição da 

Língua Portuguesa escrita por crianças surdas ainda é a mesma usada para 

alfabetizar as crianças ouvintes, ou seja, a criança surda é colocada em contato com 

a escrita para ser alfabetizada em Português com as mesmas estratégias e materiais 

como os livros didáticos utilizados para alfabetizar crianças ouvintes. 

Outro elemento é no tocante à estrutura das duas línguas, as quais se 

apresentam, do ponto de vista estrutural, completamente diferentes. Ressalta 

Quadros e Schmiedt (2006) que os sinais sinalizados pela Libras, normalmente não 

expressam o significado do discurso. E, de acordo com Teixeira e Baalbaki (2014, 

p.27), a LIBRAS não é uma adaptação das línguas orais, ou um tipo de “português 

sinalizado”, e sim: 

[...] uma língua ilimitada; ou seja, ela possui fonologia, morfologia, léxico, 
variação linguística, gramática, etc. E, para além do aspecto sistêmico, essa 
língua de sinais é uma das maneiras de os surdos estarem no mundo e 
significa-lo. Eles apreendem o mundo com os olhos e interpretam-no com 
as mãos. Sua cultura está baseada na visão. Trata-se, portanto, de um 
modo “visual de viver”.  

 

No livro distribuído no curso à distância, promovido pelo Ministério da 

Educação, dentro da política de educação inclusiva, Damázio (2007, p. 21) afirma 

que as práticas pedagógicas constituem o maior problema na escolarização das 

pessoas com surdez e que se faz urgente repensar essas práticas para que: 
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[...] os alunos com surdez, não acreditem que suas dificuldades para o 
domínio da leitura e da escrita são advindas dos limites que a surdez lhes 
impõe, mas principalmente pelas metodologias adotadas para ensiná-los. 

 

Segundo Salles [et al] (2004, p. 20) a leitura deve ser, para o professor, 

uma das preocupações principais, pois é uma das etapas fundamentais para a 

aprendizagem da escrita pelo aluno surdo e neste processo; devendo sempre que 

possível, o professor considerar a real importância da Língua de Sinais como 

instrumento no ensino do Português. 

Outra, dentre as inúmeras preocupações que o professor de Língua 

Portuguesa tem em sala de aula, como diz Karnopp (2006 apud MENDES e 

ALMEIDA, 2010, p. 292), está a de que: 

Contar histórias é um hábito frequente em diferentes comunidades. [...] 
Contar histórias, piadas, episódios em línguas de sinais pelos próprios 
surdos é um hábito que acompanha a história das comunidades surdas. As 
histórias que circulam carregam valores de um determinado grupo e 
frequentemente passam de geração em geração. Surdos reúnem-se 
frequentemente para contar histórias e, entre as preferidas, estão as 
histórias de vida, as piadas que incluem elementos da cultura surda, com 
personagens surdos, com tramas que, em geral, envolvem as diferenças 
entre o mundo surdo e o ouvinte. 

 

Portanto, este é um grande conflito, o professor que não vivenciou a 

cultura surda tem que intermediar o contato entre os alunos ouvintes e os surdos; ou 

ter que interpretar alguma escrita que o aluno surdo relatar; explicar o contexto de 

uma piada ou de uma história de vida para os demais alunos ouvintes. 

Como relata Teixeira e Baalbaki (2014, p. 28) devido às particularidades 

da Libras e à falta de contato com a comunidade surda há também uma dificuldade 

dos professores de Língua Portuguesa em adaptar suas aulas, e também a 

produção dos materiais didáticos, além de serem poucos, não abordam o conteúdo 

sob uma perspectiva metodológica voltada para o aprendiz surdo. E, assim, apesar 

do aluno surdo estar inserido no espaço físico dos ouvintes, não consegue 

desenvolver satisfatoriamente a Língua Portuguesa escrita. 
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3 MÉTODO 

 

A presente pesquisa documental é de caráter quantitativo e qualitativo; 

utilizando-se também da pesquisa bibliográfica nos materiais disponíveis nas bases 

de dados, visando investigar de que modo os livros didáticos que são utilizados para 

o ensino de Língua Portuguesa a alunos surdos, usuários da Língua de Sinais, e de 

que forma eles auxiliam o professor nesta tarefa. 

A pesquisa dos Livros Didáticos a serem utilizados em sala de aula foi 

realizada em diversas bases de dados, com variadas palavras-chave e termos para 

que se pudesse direcionar a pesquisa. 

A busca em bases de dados se deu em domínios como a Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), que se trata de uma biblioteca eletrônica que 

abrange uma grande variedade de periódicos científicos. Os termos pesquisados 

foram desde palavras-chave como: LIBRAS, Língua Portuguesa para surdos, Livro 

Didático, Língua Brasileira de Sinais, Português como L2; bem como outros termos 

como: Português para surdos, Surdos, Livro Didático de Língua Portuguesa para 

alunos surdos. Nesta base de dados o retorno foi de uma enorme gama de temas, 

aonde se pôde ter vasta escolha entre os artigos e publicações citados. As leituras 

resultantes destas respostas propiciou a aquisição de conhecimentos para 

embasamento desta pesquisa. 

Iniciou-se então o delineamento da pesquisa e uma visão geral do que 

pretendia se abranger com a mesma. 

Como o tema versa sobre Livro Didático, verificou-se a necessidade de 

buscar respostas as perguntas: Quais são e como estão organizados os livros 

didáticos no ensino fundamental para alunos surdos. Como são escolhidos os 

títulos? Quais os critérios utilizados para esta escolha? Em que esta escolha 

favorece o trabalho do professor de Língua Portuguesa com o aluno surdo? 

Descobriu-se a dificuldade em localizar estes livros didáticos de Língua 

Portuguesa para alunos surdos do ensino fundamental. A busca foi vasta e não 

foram encontrados estes livros. Diante da nova condição, as indagações foram 

surgindo e a pesquisa foi se estendendo. 

Haveria Livros Didáticos de uso em sala de aula que teriam adequações, 

das próprias Editoras, através de uma equipe pedagógica, voltados para o aluno 
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surdo? Se sim, quais seriam as editoras que fariam estas adaptações de suas 

próprias publicações para o material didático usado pelo aluno surdo?  

Conforme consta no PNLD, em 2015 os alunos de inclusão com surdez 

são atendidos com livros em Libras, e também consta o nome das Editoras que 

produzem os Livros Didáticos para uso dos alunos (de turmas regulares e de 

inclusão) que é distribuído nacionalmente para Estados e municípios. Estas Editoras 

realmente cumprem seu papel de fornecer Livro Didático voltado para o ensino do 

aluno surdo? Se estas Editoras não produzem livros didáticos para alunos surdos, 

como o professor tem que proceder com o material didático direcionado para o aluno 

surdo? Quais preocupações e conflitos a que o professor da classe regular enfrenta 

na adaptação do seu conteúdo para o aluno surdo? Como podem ser feitas estas 

adaptações de materiais e de conteúdos pelo professor do ensino regular? 

Quais outras Editoras produziriam Livros Didáticos para alunos surdos, 

que não as citadas nos sítios eletrônicos do Governo Federal? Se houver Editoras 

que produzem estes Livros Didáticos, a qualidade do material e o tratamento dado 

às imagens, haveria diferenças, entre editoras que vendem para o Ministério da 

Educação e que vendem para alunos que não cursam Ensino Fundamental em 

escolas públicas? Que outras Editoras de materiais didáticos seriam citadas em 

sítios eletrônicos dos Governos Estaduais e Municipais?  

Através das leituras foram surgindo novas indagações, que outros tipos de 

materiais didáticos estariam disponíveis para auxiliar o professor de Língua 

Portuguesa para ensinar o aluno surdo? Quais sugestões o Ministério da Educação 

fornece para os professores que recebem alunos surdos? Como a escola regular 

trabalha com o aluno surdo que está na sala de aula regular, cujo professor não tem 

formação na LIBRAS? 

Com o advento da explosão tecnológica a que estamos expostos no 

século XXI, que tecnologias poderiam auxiliar o professor de Língua Portuguesa de 

turmas regulares no ensino da Libras? Que outras sugestões os meios eletrônicos 

podem trazer para auxiliar o professor da escola regular no Ensino Fundamental? 

Haveria técnicas ou outros meios que façam a intermediação entre o aluno ouvinte, 

o professor que não é fluente na Libras e o aluno surdo? 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos com 

esta pesquisa documental. 

Através da revisão bibliográfica, das leituras feitas e dos dados 

resultantes das buscas realizadas procurou-se analisar e refletir sobre Livros 

Didáticos no ensino da Língua Portuguesa para alunos surdos. 

A apresentação e discussão dos dados e resultados obtidos estão 

organizados em subcapítulos.  

 

 

4.1 Publicações de Editoras de Língua Portuguesa voltadas para LIBRAS 

 

Pesquisou-se a respeito de publicações de Livros Didáticos de Língua 

Portuguesa, voltados ao aluno surdo na educação fundamental.  

Não foram encontrados Livros Didáticos de Língua Portuguesa para 

alunos surdos. Diante da negativa, passou-se a pesquisar em sítios eletrônicos, na 

tentativa de alguma publicação mais recente, que ainda não estivesse fisicamente 

pronta. A resposta obtida apresentou muitos trabalhos científicos e artigos falando 

sobre os termos pesquisados, porém nenhuma resposta satisfatória à pesquisa em 

curso.  

Primeiramente pesquisou-se em sítios de editoras conhecidas sobre as 

suas publicações para o ensino de “Língua Portuguesa na educação fundamental”, 

para verificar a existência de material direcionado para a cultura surda. Alguns 

destes endereços inclusive citam que possuem tal material. Então, realizou-se, 

contato com estas Editoras, buscando maiores informações (através de formulário 

disponível na internet ou de e-mail), sobre algum tipo de livro didático voltado ao 

ensino de Libras. 

Em mesmo as Editoras não tendo material, surgiu a dúvida de que a 

Editora pudesse buscar soluções que auxiliassem o professor no ensino proposto. O 

texto enviado foi: “Estou fazendo um estudo sobre Livros Didáticos de Língua 

Portuguesa para alunos surdos, tendo a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como 

L1. Busquei em seu site e não encontrei material didático de ensino regular (de sala 

de aula) com essas especificações. Gostaria de saber se realmente não há material 
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didático para alunos (seja na educação infantil, fundamental 1 e 2, e outros) de 

Língua Portuguesa para alunos surdos, oriundos da inclusão? Ou se, de repente, 

quando um professor tem um aluno de inclusão surdo, e adota suas publicações, a 

Editora providencia um tipo de material didático igual ao material que os demais 

alunos não-surdos utilizam, com a interpretação em Libras ou com sugestões de 

atividades que auxiliem o professor com relação às atividades sugeridas?” 

Apresentamos nos Quadros 01 e 02 o retorno da busca realizada: 

 

Quadro 01: Editoras que não retornaram o contato 

Editora Material em 
LIBRAS no site 

Contato por e-mail 
ou formulário 

Observação 

ÁTICA SCIPIONE Nenhum Formulário  --- 
BASE Nenhum Formulário --- 
BRASIL EDITORA Nenhum Formulário Citada no PNLD 
CONSTRUIR Nenhum  Formulário --- 
CPB - CASA PUBLICADORA Nenhum  Formulário através 

da Livraria 
Adventista 

--- 

CPV Nenhum Formulário --- 
EDITORA EP Nenhum  Formulário --- 
FAPE Nenhum  Formulário --- 
FORMANDO CIDADÃOS Nenhum  E-mail --- 
HTC Nenhum Formulário --- 
IBEP Nenhum  Formulário --- 
IEMAR Nenhum  Formulário --- 
IMEPH Nenhum  E-mail Fornece livros didáticos 

para Estados e Municípios  
JOVEM Nenhum  Formulário --- 
LEYA EDUCAÇÃO Nenhum E-mail --- 
MANANCIAL Nenhum Formulário --- 
MECA Nenhum  Formulário --- 
MELHORAMENTOS Nenhum  Formulário --- 
MÉRITO Nenhum Formulário --- 
MODERNA Nenhum  Formulário  --- 
MÓDULO Nenhum  Formulário --- 
OPET Nenhum Formulário --- 
SISTEMA MACKENZIE Nenhum  Formulário --- 
SISTEMA SIGMA DE ENSINO Nenhum  Formulário --- 
SALA VIVA Nenhum  Formulário --- 
TERRA Nenhum  E-mail  --- 
TRAVESSA Nenhum  Formulário --- 

As Editoras Brasil Editora e IMEPH são citadas como fornecedoras de 

material para ensino em Libras em escolas estaduais e municipais, e em seus sítios 

eletrônicos não se encontra o referido material, e as mesmas não retornaram o contato 

realizado. 
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A Brasil Editora é citada no PNLD e não possui material didático de 

Língua Portuguesa voltado para o aluno surdo em seu sítio eletrônico e não retornou 

o contato realizado. 

No Quadro 02, apresenta-se as Editoras que retornaram o contato e qual 

a resposta obtida, conforme segue: 

 

Quadro 02: Editoras que retornaram o contato 

Editora Material em 
LIBRAS no 

site 

Contato e-
mail ou 

formulário 

Resposta no retorno do contato 

CPB 
CASA 
PUBLICADOR
A 

Nenhum  Contato por 
formulário 
através da 
Livraria 
Adventista 

Nossa livraria só distribui o material da editora Casa publicadora 
brasileira. 
Para mais informações sobre os materiais, o 
email sac.didaticos@cpb.com.br poderá te ajudar melhor. 
Qualquer dúvida, entre em contato. 
Atenciosamente, seus amigos da Livraria Adventista. 
OBS: Nenhuma resposta da CPB 

DIDAKO e 
FAPI 

Nenhum Formulário Não temos nada especifico para L1 e L2, somente temos materiais 
que o próprio professor vai trabalhar a necessidade e definir as 
necessidades da primeira e da segunda língua, realmente faltam 
avançar muito nestes materiais para ajudar o professor na sala de 
aula.  
Nós da Didako não fabricamos nada, somente revendemos, e não 
conhecemos nenhuma fábrica que tem esse material especifico. 
Hoje o professor tem que escolher e ver como vai adaptar o 
conteúdo. 

FTD Nenhum E-mail A FTD não possui material didático de LIBRAS em nosso catálogo 
atual. Em caso de adoção escolar, são estudadas alternativas 
pedagógicas de intervenção juntamente com nossa Consultoria 
Educacional. 

POSITIVO Nenhum Formulário A Editora Positivo não disponibiliza exemplares ampliados. 
Sugerimos verificar com a Fundação Dorina Nowill, uma entidade 
renomada e voltada para o atendimento de deficiências visuais, a 
disponibilidade de exemplar que atenda a essa situação. E fornece 
o endereço da Fundação Dorina Nowill. 

RIDEEL Nenhum  Formulário A Editora Rideel agradece o seu contato e interesse por nossas 
publicações. 
Em atenção a sua mensagem, informamos que a editora não possui 
obras que abordam esse tema. 
Certos de sua especial atenção, a Equipe Rideel permanece à 
disposição. 

SARAIVA Nenhum Formulário Agradecemos seu contato e informamos que, a Editora Saraiva 
reconhece o esforço dos alunos, sente-se honrada em ser foco de 
seu trabalho e entende a importância do mesmo. 
No entanto, pedimos desculpas por não poder auxiliar na conclusão 
de seu estudo, visto que não temos, no momento, estrutura para 
dar o apoio necessário para esse tipo de desenvolvimento de 
trabalho. Contamos com a sua compreensão. 

SOMOS 
MESTRES 

Nenhum Formulário Agradecemos o seu contato e informamos que o material que 
temos disponível para alunos com necessidades especiais está 
disponível no Canal Somos Mestres. Para acessá-lo é necessário 
que tenha cadastro no site com perfil educador. Atenciosamente. 

 

A Editora CPB – Casa Publicadora, não disponibiliza seu endereço 

eletrônico para contato, por este motivo o contato foi feito através da Livraria 

Adventista, que forneceu o e-mail para contato, o que não obtivemos retorno. 

As Editoras DIDAKO e FAPI justificaram o fato de não terem o material 

por serem apenas revendedoras e que não conhecem nenhuma fábrica que possui 
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este material específico; e complementam que o professor tem que escolher o 

material e decidir como vai adaptar o conteúdo para os alunos surdos. 

A Editora FTD informou não possuir material didático em Libras e sugeriu 

que em caso de adoção escolar a Consultoria Educacional da Editora estudaria, 

juntamente com o professor, alternativas pedagógicas de intervenção. 

O atendente da Editora Positivo confundiu surdez com deficiência visual e 

sugeriu procurar a Fundação Dorina Nowill, inclusive tendo a gentileza de fornecer o 

endereço da referida Fundação, para verificar a disponibilidade de atender a essa 

situação. Buscou-se novamente a pergunta, explicando que não se tratava de 

deficiência visual, e sim de surdez, e usando palavras bem simples para a mesma 

pergunta. A resposta da Editora foi a mesma enviada anteriormente. Possivelmente 

a referida Editora utilizou um retorno automático de resposta.  

A Editora Saraiva justificou-se dizendo não ter estrutura para atender ao 

desenvolvimento do trabalho. 

A Editora Somos Mestres informou que o material para necessidades 

especiais estaria disponível apenas para educadores. Após cadastro no referido site, 

como educador, verificou-se que o mesmo não possui nenhum material voltado para 

alunos surdos. 

 

 

4.2 Publicações do MEC de Língua Portuguesa voltada para LIBRAS 

 

As respostas obtidas das editoras sobre material didático de Língua 

Portuguesa a ser utilizado em sala de aula não se mostraram satisfatórias, 

prosseguiu-se com as pesquisas. 

Como a política de inclusão remete ao ensino público, o próximo passo 

dessa pesquisa foi com o material disponível na internet, distribuído nos Portais de 

Educação do Governo Federal. 

Há muita leitura informativa sobre a teoria da surdez e a Língua 

Portuguesa como educação bilíngue, porém, ainda são muito poucas as sugestões 

de atividades e sugestões didáticas que realmente auxiliem o professor na prática 

dentro da sala de aula.  
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Dentre todo o material analisado, discorrer-se-á aqui sobre a análise de 

três materiais distribuídos gratuitamente pelo Ministério da Educação e Cultura, a 

saber:  

 “Ideias para ensinar Português para alunos surdos”, de Ronice Müller de 

Quadros e Magali L. P. Schmiedt; 

 “Ensino de Língua Portuguesa para surdos”, volumes 1 e 2, de Heloísa M. M. 

L. Salles; Enilde Faulstich; Orlene Lúcia Carvalho e Ana Adelina Lopo Ramos; 

 “Atendimento educacional especializado para pessoas com surdez”, de 

Mirlene F. M. Damázio. 

 

No livro “Ideias para ensinar Português para alunos surdos”, de Quadros 

e Schmiedt, as autoras se propõem a trazer um livro para contextualizar o processo 

e propor atividades dentro do universo bilíngue da criança surda. O livro contém 

muitas ilustrações e apresenta uma linguagem acessível. 

O livro inicia com um descritivo sobre as línguas no contexto da educação 

de surdos: aquisição das línguas e a criança surda, a educação bilíngue, importância 

da LIBRAS no processo de alfabetização em LP, estágios de interlínguas na criança 

surda, a alfabetização em Português da criança surda.  

A seguir, as autoras prosseguem com sugestões de atividades para o 

ensino de Português para a criança surda com uma descrição bem detalhada sobre 

como se dá o desenvolvimento de cada atividade e como tirar proveito de todas as 

nuances das mesmas, principalmente para a primeira etapa do fundamental. 

De forma didática e muito elucidativa as autoras sugerem variações e 

novas formulações de recursos didáticos já conhecidos dos professores por ocasião 

dos cursos de pedagogia ou de práticas pedagógicas, como: o saco das novidades, 

saco surpresa, mesas diversificadas, trabalhando com vivências, trabalhando com 

leitura e vocabulário, trabalhando com produção escrita. 

As autoras sugerem outros materiais, conforme quadro a seguir: 

 
Quadro 03: Recursos Didáticos sugeridos por Quadros e Schmiedt (2006), 

para serem utilizados em sala de aula 

Material Descrição 

Fichário Caixa grande, de material resistente, para acomodar as fichas, se 
possível plastificadas. O material deve ser utilizado a qualquer 
momento dentro da sala de aula, conversa ou brincadeira para 
demonstrar à criança o nome das coisas. As fichas podem ser 
organizadas por assunto ou por ordem alfabética; e devem conter 
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figuras e palavras (as mais variadas e de tudo que se possa 
imaginar), bem direcionadas e sintetizadas, por exemplo, se a 
palavra for cavalo, a figura pode conter cavalos de diferentes cores, 
raças e tamanhos, porém, sem presença de humanos ou outros 
animais na mesma figura. As palavras devem ser escritas em letra 
de forma ou cursiva, no verso da ficha.  

Dicionário 
LIBRAS/Português 

Dicionários bilíngues adquiridos no comércio, ou apostilas montadas 
de acordo com as necessidades de cada região. A confecção deste 
tipo de material deve contar com a participação e revisão de um 
grupo de surdos da região, fluentes em Língua de Sinais. Assim não 
se incorre no erro de trocar ou inventar um sinal para suprimir a 
necessidade momentânea. 

Dicionário de configuração 
de mãos/Português 

Este recurso pode ser montado em conjunto com as crianças, 
durante o decorrer das aulas, para incentivo e busca autônoma das 
palavras que possam lhes faltar para produção escrita. As crianças 
ouvintes produzem este material a partir da escrita alfabética e vão 
montando o caderno na ordem que aprendem a palavra, colando 
figuras; e na lateral da página tem a letra colada como se fosse a 
agenda telefônica. Como a criança surda não relaciona a palavra 
com a letra inicial e sim com a configuração de mão, o caderno deve 
ser montado com a configuração de mão no lugar da letra do 
alfabeto.  

Caixa de gravuras Caixa contendo gravuras com fartas informações, visualmente 
atrativas, que visam desenvolver e explorar o pensamento e a 
criatividade na produção escrita. Exemplo: crianças brincando, 
animais de estimação, cenas do cotidiano. 

Caixa de verbos Em muitas conversas os verbos são omitidos ou somente 
incorporados a um outro sinal, e ao passar esta conversa o seu 
pensamento sobre o verbo não aparece; então a caixa facilita na 
hora de resgatar esse verbo que foi suprimido, mas que está 
implícito na frase. Deve ser composta por ações sem que evoquem 
outra ação aparente. Sorrir, por exemplo, uma pessoa sorrindo sem 
estar em outra provável ação. 

Caixa de alfabeto 
LIBRAS/Português 

Este material deve ser confeccionado com as crianças, e serão úteis 
tanto para o pareamento de letras, quanto para cruzadinhas, montar 
palavras, formação de frases e bingos de figuras e letras. 

Caixas com histórias em 
sequência 

Histórias em diferentes números de cenas, em papel cartão, unidas 
por clipes, para auxiliar na estimulação do pensamento e da 
criatividade, explorando variações de acontecimentos. 

Calendários Para noção temporal. 

Diário coletivo Cada criança fará seu próprio material em registros diários, onde 
todo o grupo participa. Ao final da aula, uma criança leva o diário 
coletivo para casa, onde registra todos os acontecimentos 
importantes do dia de aula. No dia seguinte trás o diário, que será 
lido e discutido entre todos da sala de aula. E ao final da aula, outra 
criança o levará para fazer o registro. 

Fonte: In QUADROS, SCHMIEDT, 2006. [adaptado] 

 

Quadros e Schmiedt (2006), autoras do referido livro, ainda sugerem 

cartazes, murais e cantinhos da leitura, sempre com o caráter bilíngue da 

aprendizagem.  
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O livro é de muito fácil entendimento, contém muitas sugestões que 

podem ser adaptadas à realidade da maioria das escolas. Se trata de um material 

que pode auxiliar muito o professor de Português no ensino da criança surda. 

No livro “Ensino de Língua Portuguesa para surdos”, de Salles [et al], 

publicação que faz parte do Programa de Apoio à Educação dos Surdos, cujo 

objetivo é apoiar e incentivar a qualificação profissional dos professores, nele os 

autores prometem possibilidades de viabilizar oficinas e laboratórios de produção de 

materiais. Apresentado em dois volumes, a saber: 

Na proposta do volume 1 esclarecem que a Língua Portuguesa é a 

segunda língua, portanto, o bilinguismo é a vertente. De caráter mais teórico pode 

auxiliar na reflexão e abordagem linguística e cultural do surdo. Situando o ensino de 

Português no âmbito de políticas de idioma e legislação vigente da educação 

nacional, propondo métodos e técnicas a serem adotados no ensino de Português 

escrito para surdos; a segunda proposta consiste em oficinas temáticas de projetos 

educacionais voltados para ensino de LP para surdos.  

Partem do princípio de que partindo da simulação de situações de ensino-

aprendizagem orientadas, os alunos com nível intermediário de Português que 

participarem dos projetos trabalharão questões de gramática, leitura e produção de 

textos. Abordam, também, a cultura surda e a cidadania brasileira; comportamento e 

tecnologia surda; cultura surda na educação de surdos.  

Apresentam, ainda no volume 1, uma relação de materiais didáticos que 

podem ser comercializados ou distribuídos gratuitamente: vídeos, fábulas e histórias 

infantis nas diversas formas de CD-ROM, dicionários, livros, filmes e animações, e 

outros aspectos institucionais que envolvem a surdez, que por terem sido publicados 

em 2004, não contam com tecnologias mais apropriadas para o uso de certas mídias 

a que a maioria da população tem acesso hoje. Prosseguem explorando a 

linguagem humana, seus aspectos de desenvolvimento, a aquisição da linguagem, 

aquisição da língua oral-auditiva por surdos; a linguagem e a sociedade, 

características das Línguas de Sinais, mudanças dos sinais na linguagem surda que 

mudaram ao longo do tempo, formação de frases, universais semânticos 

(macho/fêmea, por exemplo), teorias linguistas, comunicação, diálogos, o uso da 

internet como recurso ensino-aprendizagem, aspectos do texto surdo, formação das 

frases em situações específicas. 
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Na proposta do volume 2, Salles [et al], tratam da leitura e produção de 

textos na perspectiva do ensino de Português como segunda língua para surdos. 

Mais indicado para as etapas subsequentes do ensino fundamental, abordam a 

leitura em si; a leitura no aspecto das condições para realização da mesma; relação 

entre leitura em Português L2 e Libras; sugerem ao professor conduzir o aluno surdo 

por etapas macroestruturais (gênero, tipologia, pragmática e semântica - textuais e 

discursivas), e micro estruturais (gramaticais/lexicais, morfossintáticos e 

semânticos).  

Tratam do texto em si; o texto e o contexto; estratégias de processamento 

textual; as qualidades da textualidade; gêneros textuais; tipologias textuais 

(descrição, narração, dissertação); relação entre gênero e tipologia textual; leitura e 

produção escrita. Sugerem como abordar e tratar cada um desses temas em si, 

dando exemplos e usando variantes.  

Salles [et al], propõem também no volume 2, exercícios para leitura e 

interpretação, localizar informações e as informações dentro do próprio texto, bem 

detalhado, de forma que o professor consiga passar para o aluno todos os aspectos 

que envolvem a leitura. Abordam os temas de teoria gramatical (LIBRAS e Língua 

Portuguesa) e trazem propostas de exercícios e ilustrações, texto dentro do 

contexto, descrevem as atividade propostas, já dentro da realidade surda na sala de 

aula, reproduzindo diálogos e atividades realizadas. 

O livro “Atendimento educacional especializado para pessoas com 

surdez”, de Mirlene F. M. Damázio, se trata de um curso de aperfeiçoamento à 

distância, em projeto de formação continuada, para professores da rede pública de 

ensino, em uma ação conjunta da Universidade Federal do Ceará. Nele a autora 

discorre sobre a surdez de maneira clara e com linguagem relativamente simples.  

Damázio sugere que o trabalho pedagógico com alunos com surdez deve 

ser desenvolvido nas salas de recursos multifuncionais, em ambiente bilíngue, em 

um período adicional de horas diárias de estudo, em um turno oposto ao 

frequentado nas turmas comuns. Afirma que a escola comum deve viabilizar a 

escolarização do aluno surdo em um turno regular com os alunos ouvintes e outro 

turno para o Atendimento Educacional Especializado visando o ensino da Libras,  o 

ensino em Libras e o ensino da Língua Portuguesa. Para que haja execução do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), e deve ser realizado em um destes 

três momentos: 
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 Momento da Libras na escola comum, onde todos os conteúdos curriculares 

são explicados em Libras, por um professor (preferencialmente surdo); 

atendimento este que é realizado todos os dias e destinado aos alunos com 

surdez. O aluno estuda, por exemplo, no período matutino a escola regular, e 

no período vespertino retorna à escola para repassar todo o conteúdo, desta 

vez com o professor especializado na Libras; 

 Momento para ensino da Libras na escola comum, onde o aluno com surdez 

terá aulas adicionais de Libras, com foco no conhecimento e aquisição dos 

termos científicos. Este trabalho é realizado pelo professor e/ou instrutor da 

Libras (preferencialmente surdo), adequado ao estágio de desenvolvimento 

da Libras em que o aluno se encontra. O atendimento deve ser planejado a 

partir do diagnóstico do conhecimento que o aluno tem sobre a Língua de 

Sinais; 

 Momento para ensino da Língua Portuguesa, onde serão trabalhadas as 

especificidades dessa língua para pessoas com surdez. Deve ser realizado 

em todos os dias, à parte das aulas da turma regular, por um professor de 

Língua Portuguesa, com graduação nesta área e a partir do diagnóstico do 

conhecimento que o aluno tem a respeito da Língua Portuguesa. 

O livro conta com registros fotográficos de momentos capturados durante 

esses atendimentos especializados. Sugere que os professores utilizem imagens 

visuais para ideias essenciais dos conteúdos estudados em sala de aula comum, do 

tipo: maquetes (sólidos geométricos, trânsito, antiguidade oriental clássica); material 

concreto do sistema numeração decimal-posicional (baseado no material dourado do 

método Montessori, que facilitam à criança ter uma imagem concreta das relações 

numéricas) para trabalhar os conceitos de quantidade em matemática; gravuras em 

legendas (para Língua Portuguesa). No caso da Língua Portuguesa, em especial, 

deve obedecer aos princípios de: possuir riqueza de materiais e recursos visuais 

(imagéticos: interpretação entre linguagem verbal e não verbal, por imagens) para 

possibilitar a abstração dos elementos mórficos que a Língua Portuguesa tem; haver 

um amplo acervo textual para que o aluno desenvolva a pluralidade nos discursos e 

oportunidade de interação com os mais variados tipos de situação; dinamismo e 

criatividade na elaboração de exercícios que trabalhem os contextos dos conteúdos. 

O aluno deve fazer um caderno com colagens de imagens e com a escrita 

dos conceitos aprendidos, com registro visual (para ser consultado como se fosse 
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um tipo de guia ou dicionário). Contém algumas sugestões de contextualização de 

termos ou conceitos. O professor deve incentivar o aluno a fazer perguntas, a 

analisar, criticar, realizar analogias e associações com novos conhecimentos 

estudados. Se o conceito abordado for muito abstrato, a autora sugere lançar mão 

de recursos como o teatro para trabalhá-lo. 

O livro retrata a realidade da maioria das escolas brasileiras onde o 

professor tem que lançar mão da prática pedagógica para suprir as deficiências do 

material didático. Discorre sobre a surdez e o contexto em que ela se insere na 

escola. Caso de não existir sinais para designar determinados termos científicos, os 

professores devem analisar o contexto, procurando entendê-los e, também 

investigar em livros, dicionários especializados, internet ou mesmo entrevistando 

pessoas adultas com surdez; criando analogias entre conceitos já existentes. 

 

 

4.3 Outros Recursos Didáticos para surdos 

 

Procedeu-se também, a uma pesquisa em sítios na internet, por uma 

busca a “livros didáticos bilíngues Libras”, sem incluir o ensino fundamental como 

critério. Neste caso, a resposta foi a que se segue: 

A Editora Arara Azul é a que possui maior quantidade de material 

direcionado à Língua Portuguesa voltado ao bilinguismo Português-LIBRAS. Os 

livros didáticos para uso em sala de aula, da referida editora se constitui de material 

pago, portanto fora do alcance da grande maioria dos alunos surdos da realidade 

brasileira. Conta com uma grande variedade de histórias e fábulas, cujas 

publicações são em livro de papel e livro digital em CD-ROM, com sugestões 

pedagógicas em todos os volumes. 

As publicações da Arara Azul direcionadas a professores e com 

sugestões de práticas pedagógicas também são pagas. Além de livros didáticos a 

editora também dispõe de um Centro Virtual de Cultura Surda e Diversidade, que 

colabora distribuindo gratuitamente alguns e-books para auxiliar na prática 

pedagógica dos professores e demais interessados na cultura surda e suas 

particularidades. No tocante à assessoria pedagógica, a Editora divulga em seu sítio 

que oferece serviço de apoio ao projeto educacional de municípios, escolas, 

instituições, eventos e projetos diversos ligados aos surdos; informando contar com 
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uma equipe de pedagogos, mestres e doutores com grande experiência na área da 

surdez. 

A Editora Arara Azul, disponibiliza gratuitamente o iBook do livro Alice 

para crianças – Português/LIBRAS – Lewis Carroll; e versão PDF ilustrada, sobre as 

aventuras da menina que mergulhava na toca de um coelho e vivia situações 

emocionantes. Tem-se na tela o livro como se fosse o livro impresso e no canto 

superior, um intérprete fazendo a tradução para LIBRAS do conteúdo escrito. Para 

baixá-lo é necessário Mac ou dispositivos iOS. 

Breve descrição do que são os iBooks: são livros multi-touch, com muitos 

recursos adicionais que os eBooks possuem, com o inconveniente que somente 

podem ser lidos com aplicativos que rodam somente em aparelhos Apple (iPad, iPod 

touch ou iPhone). Este recurso está muito longe da realidade dos alunos e 

professores. Os iBooks podem conter no texto (em uma analogia, como se fossem 

hiperlinks) sequências de imagens; ou mídia (arquivos de áudio ou filmes – 

tradução/interpretação com variantes em Língua de Sinais); revisão com sequência 

de perguntas interativas de múltipla escolha ou de arrastar e soltar; imagens 

interativas com balões explicativos, visão panorâmica, zoom com informações 

detalhadas em partes específicas de uma figura; 3D onde o leitor pode usar o 

recurso de girar o objeto ou figura para analisar sob todos os ângulos; entre outros. 

Além destes livros a editora possui diversos títulos em CD-Rom, DVDs e iBooks, 

todos pagos. 

Outra Editora que consta na pesquisa de “Livros Didáticos bilíngues 

Libras”, é a Editora FENEIS - Editora da Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos de São Paulo. A pesquisa revelou alguns títulos distribuídos 

na forma de downloads gratuitos de eBooks, mais direcionados à 

tradução/interpretação da Libras, do que à prática pedagógica em si. 

Um sítio que possui materiais voltados para língua de sinais e que é 

constituído de autores independentes e autônomos, visando uma educação melhor 

para o surdo, é o site LSB vídeo. Conta com curso de Libras, livros de fábulas e 

literatura em DVDs (com vídeos em língua de sinais) e livros impressos que auxiliam 

o aluno surdo. 

Vários Canais do Youtube, voltados à Língua de Sinais, apresentam 

fábulas contadas na Libras, gravadas em vídeo, com e sem legendas (endereços 

nas Referências). Estes vídeos podem auxiliar o professor e enriquecer a prática 
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pedagógica da Língua Portuguesa. Dentre as fábulas cita-se: a Arara e o Macaco, 

por Elaine Kanashiro. Quatro fábulas da equipe do INES (O leão e o Ratinho; O 

Corvo e a Raposa; A Cigarra e a Formiga e O Pastor e as Ovelhas), por Rogerio 

Polaci; ainda do INES o vídeo Chapeuzinho Vermelho em Libras, por Rodrigo 

Barbosa Nogueira Rodrigão. A Cigarra e a Formiga – Fábula com Libras, por 

Agnaldo Oliveira. João e Maria (Libras), por Aulio Nóbrega. 

O Canal do Youtube “APM Ceada”, disponibiliza diversos vídeos 

interessantes de fábulas, folclore, contos, explicações científicas, provas, orações, 

explicações sobre criação do mundo, alimentação, mostras culturais, festivais entre 

outras.  

 

 

4.4 Novas Tecnologias que podem auxiliar o professor de Língua Portuguesa 

na interatividade com o aluno surdo 

 

Por ocasião da pesquisa para desenvolvimento deste trabalho, descobriu-se 

que novas tecnologias estão surgindo, buscando soluções para o deficiente auditivo, 

que servem para auxiliar não só o professor nesta tarefa de ensinar a Língua 

Portuguesa para alunos surdos, que agora aqui relata-se: 

RYBENÁ – Descrito como um tradutor Libras-voz. Se trata de um recurso 

de tecnologia assistiva brasileira, que funciona com os principais navegadores de 

computadores e dispositivos móveis, capaz de traduzir textos do Português para a 

Libras; de Português para voz falada, oferecendo às pessoas com necessidades 

especiais a possibilidade do entendimento e da interatividade com textos, usando a 

internet. Suporta formatos de texto HTML, DOC e PDF; não há necessidade de 

instalar plug-ins ou recursos adicionais. Disponível para caixas eletrônicos e totens, 

web, painéis, aplicações e outros dispositivos. 

HAND TALK – Aplicativo com a interface de Hugo, um intérprete virtual. 

Uma plataforma de tradução automática em Língua de Sinais objetivando levar a 

informação para todos. Fundada em 2012, a Hand Talk realiza a tradução digital e 

automática para a Língua de Sinais, sendo uma ferramenta complementar ao 

trabalho do intérprete, auxiliando a comunicação entre surdos e ouvintes.  

VLIBRAS – É um conjunto de softwares públicos, lançado pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), desenvolvidos em código aberto, ou 
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seja, pode ser baixado de forma gratuita no Portal do Software Público Brasileiro 

(SPB). A ferramenta possui um dicionário com mais de 11 mil termos, podendo ser 

ampliado e aperfeiçoado pela comunidade de deficientes auditivos; permite ainda a 

tradução de vídeos digitais para a Língua de Sinais. Também está disponível para 

dispositivos móveis. Mais uma ferramenta para facilitar a interatividade entre 

ouvintes e surdos. 

Sendo que as mídias, no entanto, não deverão substituir a comunicação 

entre professor/aluno, aluno/aluno ou aluno demais pessoas da comunidade escolar. 

A linguagem como forma de comunicação deve ser feita, conforme bem explicitam 

Quadros e Schmiedt (2006, p. 22) com o estabelecimento do olhar; com a 

exploração das configurações de mãos e da exploração dos movimentos dos sinais; 

com o uso de expressões não-manuais gramaticalizadas (usando as expressões 

interrogativas, as topicalizações, as negações e as concordâncias), sendo que uso 

da concordância verbal através do olhar é uma das expressões mais significativas 

(pois conferem o entendimento do discurso entre a criança e o interlocutor); alfabeto 

manual; feedback (certo ou não; movimentos de cabeça afirmativos ou negativos); 

entre outras. Portanto, as mídias não poderão substituir a comunicação olho no olho 

entre a comunidade ouvinte e o aluno surdo. 

Estas novas tecnologias representam um recurso didático que muito pode 

auxiliar o professor, e favorecem a comunicação entre alunos surdos e alunos 

ouvintes; entre os demais profissionais pertencentes ao universo escolar e, entre a 

comunidade e o surdo, inserindo-o cada vez mais na difícil tarefa da inclusão, a que 

tanto as leis e o exercício democrático remetem a pessoa surda. 
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CONCLUSÃO 

 

O propósito desta pesquisa documental foi investigar quais são e como 

estão organizados os Livros Didáticos de Língua Portuguesa voltados a alunos 

surdos. 

Durante o levantamento descobriu-se que não há Livros Didáticos 

disponíveis para o ensino de Língua Portuguesa para alunos surdos, mais ainda se 

forem considerados os Livros Didáticos tradicionais da escola regular. E também 

que ainda há muito pouco material diante da necessidade dos alunos surdos. É 

imensa a lacuna entre a teoria da inclusão e a realidade que cerca o aluno surdo. O 

que se conclui sobre este fato é que o livro didático da escola comum, que é usado 

tanto para o aluno ouvinte como para o aluno surdo está longe de suprir as 

necessidades.  

A única solução é que o professor de cada disciplina (e aqui, cita-se o 

professor de Língua Portuguesa) é quem fica responsável por adaptar o material 

didático de uso comum entre alunos ouvintes e alunos surdos, elaborar atividades e 

tentar suprir esta lacuna com sua prática pedagógica. Pois a realidade é que há 

necessidade de muitos intérpretes/tradutores fluentes na Libras, principalmente se 

for levar em conta que este deve ser professor com formação acadêmica. 

Dentre as publicações do MEC de Língua Portuguesa voltadas para 

Libras, o que destaca é o Atendimento Educacional Especializado, que se trata de 

um trabalho complementar ao conteúdo estudado em sala de aula regular. O 

trabalho realizado no Atendimento Educacional Especializado (AEE) é de suma 

importância, fazendo com que o aluno possa criar e desenvolver melhor seu 

raciocínio e reforçar os conteúdos estudados em sala de aula. Esta prática sem 

dúvida, complementa o trabalho pedagógico com o aluno surdo. Também a 

presença do intérprete da Libras na escola é de suma importância para que o aluno 

com surdez tenha possibilidade de ter acesso a uma educação que atenda as suas 

especificidades. 

Os cursos e materiais que são disponibilizados aos professores e demais 

profissionais do sistema educacional e os estudos feitos com relação à inclusão 

(como um todo e não apenas do aluno surdo), são uma tentativa de assegurar aos 

alunos de inclusão seus direitos assegurados através das leis criadas. 
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Com relação a materiais didáticos, vídeos e livros comercializados ou 

distribuídos gratuitamente pelos meios eletrônicos, foram encontrados alguns títulos, 

principalmente do MEC, da Editora Arara Azul, INES e Edusp; entre estes materiais 

estão filmes, DVDs, livros, programas em séries e dicionários. 

Em se falando de livro didático de uso em sala de aula, na pesquisa 

realizada neste trabalho, não foi encontrado nenhum livro do aluno, de atividades 

diárias, traduzido para Libras. 

Encontram-se publicações compostas por livro impresso acompanhado 

de DVDs, onde há a tradução de um intérprete, do conto, literatura, história ou fábula 

para a língua de sinais, retratando em sua maioria a dificuldade que o surdo 

enfrenta, que é uma representação do mundo e da realidade que permeia a vida do 

aluno não-ouvinte. 

Quanto a Libras especificamente, existem algumas publicações 

direcionadas para a prática pedagógica com alunos surdos. Várias publicações com 

sugestões de atividades para incrementar as aulas com alunos surdos  

Encontra-se, nas mídias muitas sugestões em sites e blogs de 

professores que possuem alunos de inclusão com surdez, e que contribuem através 

de endereços eletrônicos, com propostas de atividades e práticas que podem 

auxiliar os demais professores. Podendo representar à primeira vista, sugestões 

simplórias, mas que auxiliam muito o professor na tarefa de adequação dos 

materiais didáticos, principalmente do ensino da Língua Portuguesa, para a Libras. 

Em se pensando no professor das escolas mais longínquas, onde não há 

muitos recursos disponíveis e o professor não tem respaldo financeiro para adquirir 

materiais didáticos e livros impressos em papel, essas colaborações existentes em 

sites, Canais do Youtube e blogs representam um grande auxílio no ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa para alunos surdos. 

Outra grande ajuda possibilitada pela pesquisa realizada no presente 

trabalho, foram o conhecimento sobre as mídias tecnológicas: Rybená, Hand Talk e 

VLIBRAS (disponibilizado pelo Software Público Brasileiro, gratuitamente) que 

possibilitam a tradução simultânea do Português para Libras, facilitando a 

comunicação entre o aluno surdo e a comunidade escolar a que está inserido por 

ocasião do letramento em Língua Portuguesa. Através destas novas tecnologias o 

professor e os demais integrantes do ambiente escolar podem “aprender” com as 

personagens virtuais os movimentos e expressões da Libras. Ressaltando-se, 
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porém, que a interatividade com a tecnologia não deve substituir o contato do olhar 

no olhar, que é uma das principais características da língua de sinais, como foi 

relatado no decorrer desta leitura. 

A Editora Arara Azul foi a que possui maior diversidade de livros didáticos 

voltados para o ensino de Língua Portuguesa para alunos surdos. Os livros de 

fábulas, contos e de títulos de literatura, embora não sejam gratuitos, podem ser 

adquiridos pela escola para disponibilização em biblioteca escolar. 

Já os livros disponibilizados pela Editora FENEIS (Editora da Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos de São Paulo), são mais 

direcionados ao tradutor/intérprete da Libras. 

Dentre o material disponibilizado pelo Ministério da Educação e Cultura o 

livro de Quadros e Schmiedt, “Ideias para ensinar português para alunos surdos”, foi 

o material didático de maior valia, na opinião do autor deste trabalho. As autoras 

discorrem sobre a linguagem no universo da criança surda. Sobre a importância da 

aprendizagem da Libras no processo de alfabetização em Língua Portuguesa. A 

linguagem usada no livro é de muito fácil entendimento, clara e com muitos 

exemplos. De acordo com o prefácio das autoras, o livro é uma forma de situar o 

professor na educação bilíngue e garantir um ensino da língua portuguesa mais 

eficiente para o aluno surdo, e neste quesito as autoras cumprem o prometido. As 

propostas de atividades e as variações possíveis ajudam o professor na escolha do 

tipo de trabalho a ser feito de acordo com o conteúdo a ser estudado. 

Pode-se encontrar diversas sugestões de materiais e atividades didáticas 

para enriquecer o trabalho do professor e incrementar a prática pedagógica nos 

meios eletrônicos. Essa facilitação diminui um pouco da incerteza e do medo de 

errar que muito cerca o trabalho do professor que recebe o aluno de inclusão com 

surdez. Mas ainda falta muito para o professor poder encarar o trabalho com o aluno 

surdo sem receio. 

As leis são muito bonitas no papel, mas quando se confronta com a 

realidade da escola em si, que necessita receber o aluno surdo por ocasião da 

inclusão e lidar com todas as questões que esse ato envolve. 

As opiniões sobre a inclusão do surdo no ensino regular são muitas, e 

ainda há um caminho longo até o aluno surdo poder ter sua cidadania e seus direitos 

democráticos assegurados na escola. Os resultados somente poderão ser avaliados 
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em alguns anos, quando a progressão deste aluno surdo puder ser comparada com 

dados anteriores à inclusão. 

O mundo está caminhando para uma nova era onde a escola e todos os 

atores envolvidos com a educação estão tomando um novo significado, e para que 

se possa assumir a educação do aluno surdo na escola regular com tudo que ela 

implica tem-se que desconstruir o modelo em que a educação sempre se baseou. 

Espera-se que a partir de agora as próximas gerações de alunos não vejam os 

alunos surdos com particularidades como alunos diferentes, mas possam ver a 

escola como um lugar comum onde todos tenham sua cidadania democraticamente 

respeitada. 

Dentre todo conteúdo estudado na corrente pesquisa, conclui-se que 

entre o que buscam as leis e a realidade a que o aluno surdo está inserido ainda há 

muito por percorrer, e quanto à disponibilidade de livros didáticos para alunos surdos 

no ensino de Língua Portuguesa, há muito a ser desenvolvido e aperfeiçoado. Há, 

no entanto, nas mídias publicações que em número razoável, contribuem com o 

professor dando um suporte no tocante às necessidades educacionais especiais que 

necessitam o aluno surdo. Também há publicações, de práticas educacionais 

praticadas por professores que possuem alunos surdos, e que podem ajudar muito o 

professor em sala de aula. O objetivo a que se propôs de investigar quais livros 

didáticos de Língua Portuguesa voltados ao aluno surdo que podem ser utilizados 

pelo professor com auxiliar na educação fundamental, foi atingido, na opinião do 

autor desta pesquisa. 

Espera-se ter trazido à luz uma pequena contribuição aos envolvidos com 

o ensino da Língua Portuguesa para alunos surdos, através desta análise dos Livros 

Didáticos disponíveis. 
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