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Apresentação 

 
Para apresentar, brevemente, o histórico que me trouxe à realização deste 

estudo, vou fazer um pequeno relato da minha trajetória profissional. Desde que me 

formei, em 1986, atuei como professora em escolas especiais e regulares, na 

educação de alunos surdos. Sempre apreciei a leitura. O amadurecimento advindo 

dessa prática conduziu-me a uma nova percepção de mundo, proporcionando-me 

conhecimentos indispensáveis à minha vida pessoal e profissional. Como 

professora, acredito que a melhor forma de as pessoas terem acesso ao 

conhecimento é por meio da leitura.  

Cabe esclarecer que a terminologia utilizada neste trabalho está baseada no 

Decreto Federal 5.626/05, o qual define como pessoas surdas aquelas que, por 

apresentarem perda auditiva, compreendem e interagem com o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura utilizando a Língua Brasileira de 

Sinais – Libras. As pessoas com deficiência auditiva seriam aquelas que possuem 

perda bilateral parcial ou total, acima de quarenta e um decibéis, aferida por 

audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000Hz e que utilizam a 

comunicação oral como forma de comunicação (Decreto Federal 5626/05, art. 2). 

Doravante, utilizaremos as seguintes designações: “surdo” ou “pessoa com surdez”, 

independentemente do grau da sua perda sensorial para designar a população alvo 

deste estudo. Contudo, quando da utlização de referências bibliográficas, será 

empregada a nomenclatura específica apresentada pelos autores citados.  

Um aspecto que sempre permeou minhas reflexões em relação à 

alfabetização, mais especificamente em relação à leitura dos alunos surdos, diz 

respeito às dificuldades que observava nessa competência em relação às crianças 

ouvintes, perguntava-me sobre os possíveis caminhos que pudessem de forma 

efetiva proporcionar acesso aos conhecimentos historicamente constituídos 

considerando suas dificuldades para desenvolver as habilidades de leitura e a 

escrita.  

O acesso dos surdos à leitura e à escrita é dificultado por diversos motivos, 

desde a metodologia de ensino utilizada nas escolas, até a falta de oportunidade à 

uma escolarização de qualidade.  



 

 ix 

Há oito anos trabalho com a educação inclusiva e continuo preocupada com a 

questão da educação dos surdos. Quando vou às escolas de ensino regular, onde 

há inclusão de surdos, eu me pergunto o que e como fazer para dar uma educação 

de qualidade a esses indivíduos. Minha pesquisa buscou, então, verificar o 

conhecimento real desses alunos em termos de leitura e, a partir desse 

conhecimento e fundamentando-me em dados, poder analisar essa realidade 

educacional dos portadores de uma dificuldade sensorial que, com certeza, interfere 

em seu processo de desenvolvimento educacional. 
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Resumo 
 

Objetivo: Avaliar a competência de leitura de alunos surdos inclusos em escolas da 

rede regular de ensino municipal. Métodos: estudo observacional analítico realizado 

com 35 alunos com perda auditiva neurossensorial de grau variado, com e sem 

apoio pedagógico e 71 ouvintes pareados por idade e série. Todos os sujeitos foram 

submetidos ao Teste de Competência de Leitura de Palavras –TCLP 1.2, Teste de 

Nomeação de Figuras por Escolha de Palavras – TFN 1.1 e Teste de Competência 

de Leitura de Sentenças – TCLS 1.2   Resultados: Os alunos surdos inclusos na 

rede regular de ensino obtiveram resultados diferenciados dos alunos ouvintes. No 

teste de Competência de Leitura de Palavras –TCLP, os ouvintes obtiveram média 

de acerto de 84,5%, enquanto os alunos surdos obtiveram 68,8% de acerto 

(p=<0,001). Em relação ao teste de Nomeação de Figuras por Escolha-TFN, 

apresentou-se a seguinte média de acerto: ouvintes 91,6%, alunos surdos 73% 

(p=<0,001). Quanto ao Teste de Competência de Leitura de Sentenças-TCLS, os 

ouvintes obtiveram média de 75,7% e os surdos 42,9% (p=<0,001). Não houve 

diferença estatisticamente significativa entre alunos surdos que frequentam sala de 

apoio e acompanhamento à inclusão e surdos que frequentam somente a classe 

regular (p=<0,001). Conclusões: os alunos ouvintes apresentam diferença 

significante na competência de leitura nos três testes apresentados, comparados 

aos surdos. Esse resultado aponta para uma falha na educação desses alunos no 

ensino regular.  

 

Palavras-chave: surdez, linguagem, leitura, perda auditiva. 
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A educação brasileira está passando por um momento delicado no que tange 

às questões de aprendizagem da leitura e da escrita, o que pode ser constatado a 

partir das avaliações de desempenho em nossas crianças. Dados do SAEB – 

Sistema de Avaliação Básica apontam que alunos de quarto ano do ensino 

fundamental não desenvolveram competências básicas de leitura (Capellini, 2007).  

As redes de ensino tem buscado medidas para melhorar o desempenho de 

seus alunos com a implementação de programas de avaliação que auxiliem os 

profissionais da educação a buscar as melhores estratégias de intervenção para 

modificar um quadro que tem deixado marcas profundas em nossa sociedade e 

nossos alunos.  

Se os alunos sem deficiência apresentam dificuldades de aprendizagem de 

leitura como estarão os alunos com deficiência inclusos em nossa rede de ensino? 

Este estudo buscou compreender qual é o grau de desempenho dos alunos 

surdos inclusos na rede regular de ensino em termos de desenvolvimento de 

aprendizagem de leitura. 

A preocupação em relação aos alunos surdos inclusos em escolas regulares 

em classes de alunos ouvintes advém de um fenômeno social que começa a se 

instaurar a partir da implantação de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN (Lei 9394/96) que prevê que indivíduos com deficiência, transtornos ou 

limitações sejam inclusos em escolas regulares e não mais em escolas especiais 

(Congresso Nacional (BR), 1996). 

A Resolução 2/2001 aponta que todos os alunos com transtornos, deficiências 

ou limitações devem ser atendidos na escola regular e esta deve prever e prover 

apoios para seu desenvolvimento como sala de atendimento pedagógico e 

professores tradutores-intérpretes de línguas e códigos entre outros. Com a 

mudança do paradigma da educação e tendo em vista a legislação vigente, um 

grande número de alunos com deficiência passou a integrar o quadro das escolas 

regulares. Com os surdos não foi diferente.  

Tendo em vista o objetivo da instituição escolar, o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, cujos meios básicos são o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo (LDB, Art. 32, I), podemos afirmar que dominar a leitura e a 
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escrita representam, em nossa sociedade, estar em posição diferenciada, advinda 

de bens simbólicos; assim, dependendo do que lê ou mesmo de sua condição de 

leitura, a pessoa pode ou não ser considerada de valor. Diversos estudos na área da 

educação têm demonstrado que, mesmo após longo período de escolarização, 

pessoas com surdez apresentam dificuldades no aprendizado da leitura e da língua 

escrita. 

Observamos, em nossa realidade, um número significativo de alunos surdos, 

que frequentam o ensino regular. Ainda que a legislação garanta que sejam 

oferecidas alternativas diversas para sua aprendizagem em classes de apoio, na 

classe regular o ensino é oferecido de forma semelhante à dos alunos ouvintes, o 

que pode dificultar seu desenvolvimento na aprendizagem formal (Tenor et al., 

2009). 

É consenso que dificuldades na alfabetização das crianças em nosso país 

deixam marcas profundas, pois os alunos não estão desenvolvendo habilidades 

básicas de leitura e escrita. Portanto, essas características não são inerentes aos 

alunos com deficiência auditiva ou surdez, mas às práticas pedagógicas utilizadas 

que fracassam também na alfabetização de ouvintes (Capellini, 2007).  

A escola e, mais especificamente a sala de aula, é considerada um lugar 

privilegiado para o desenvolvimento da linguagem por meio da interlocução entre 

diferentes sujeitos e da vivência de diferentes experiências. As relações 

estabelecidas nesse espaço, as trocas de conhecimento são fundamentais para o 

desenvolvimento da leitura e escrita no indivíduo.  

Para que haja desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, é 

necessário um extenso aprendizado. Quando nos reportarmos à aprendizagem do 

aluno surdo, essa trajetória pode ser ainda mais complexa, pois esse sujeito tem 

privação sensorial que pode estar associada ao atraso de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem (Garolla, 2001; Soares, Chiari, 2006; Uzuner, 2008).  

Atualmente, há poucos instrumentos que auxiliam a avaliação de alunos 

surdos e que possibilitam acompanhar efetivamente o desenvolvimento dessa 

população na aprendizagem de competências importantes como a leitura e a escrita 

do português (Capovilla et al., 2004b). 
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Várias pesquisas foram realizadas, sobre a competência de leitura de alunos  

surdos (Cárnio, 1995; Góes, 1996; Friães, 1999; Garolla, 2001), porém, a maioria 

dos pesquisadores restringiu o campo de atuação a escolas especiais de surdos. 

Na legislação brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96, o Parecer CNE/CEB 02/2001 e o CNE/CEB 4/2010, apontam para a 

inclusão de todos os alunos na rede regular de ensino, ou seja, os deficientes 

auditivos e surdos também devem frequentar a escola de ensino regular. Entretanto, 

vários autores questionam essa inclusão, visto que os serviços de suporte ainda 

estão sendo organizados e devido ao fato de não haver professores especializados 

para o trabalho com essa população. Não há conhecimento nem estratégias para 

trabalhar, ou mesmo para avaliar essas crianças. Por esse motivo, existe uma 

distorção nas funções escolares, sendo que o professor da classe regular acaba por 

relevar mais os aspectos emocionais e sociais do que a efetiva aprendizagem do 

aluno (Garolla, 2000; Damázio, 2005; Rios, Novaes, 2009). 

Neste trabalho, buscamos avaliar a proficiência de leitura de alunos surdos 

inclusos nas classes regulares em escolas públicas da região da Diretoria Regional 

de Educação Campo Limpo, da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Tal 

avaliação ocorreu a partir da aplicação de testes que mostraram qual o desempenho 

desses alunos na tarefa de aprender uma habilidade e competência tão importante 

como a leitura.  
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1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo geral 
 

Avaliar a competência de leitura em alunos surdos inclusos em escolas da 

rede regular de ensino municipal da região de São Paulo.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

1. Avaliar a competência de leitura em surdos que estejam frequentando o 

ensino fundamental na rede regular de ensino  

2. Comparar o desempenho de competência de leitura de alunos surdos que 

possuem apoio na escola regular com indivíduos compatíveis quanto a sexo e 

idade, que não são atendidos por esse serviço. 

3. Analisar o desempenho, de competência de leitura, entre alunos surdos 

inclusos e alunos ouvintes das mesmas séries como parâmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  R E V I S Ã O  D A  L I T E R A T U R A  

 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 7 

 
 

 

2.1 Escolarização e leitura 
 

A educação formal na instituição escolar foi acontecendo e se desenvolvendo 

ao longo da história da nossa civilização. A escola foi criada como um espaço de 

convivência social e de desenvolvimento de sujeitos sociais. Esse espaço foi 

desenvolvido como lugar de aprendizagem de habilidades individuais e 

principalmente como um espaço de convivência que, em conjunto com a família, 

desenvolve a formação dos indivíduos e colabora para a reprodução cultural, 

ideológica e profissional da sociedade (Labriola, 2004). 

Podemos dizer que a escola é, portanto, o lugar de reconstrução da vida 

social, de conexão entre passado, presente e futuro, entre teoria e práxis entre 

indivíduo e sociedade. A nossa sociedade, ao longo da história, foi-se 

transformando, e a escola também. Em seus primórdios, poucas pessoas tinham 

acesso a ela e hoje a educação escolar é universalizada. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) estabelece 

que a escola, possui uma função clara que é a transmissão de conhecimentos 

historicamente acumulados, visando à formação básica de cidadãos. Esse processo 

se dá por meio do desenvolvimento da capacidade de aprender tendo domínio pleno 

da leitura escrita e cálculo (Congresso Nacional (BR), 1996). 

Entendendo então que a leitura é uma função primordial para nossos alunos, 

buscamos compreender o que significa esse processo. Ler é atribuir significado. A 

leitura, portanto é a compreensão plena de um discurso que se concretiza na 

interação entre leitor e texto (Ferreira, Dias, 2005).   

Podemos dizer que a construção da linguagem escrita acontece em várias 

dimensões, na família e na escola. A construção do letramento deve ter início nas 

práticas de interação familiar, onde essa linguagem vai-se constituindo como objeto 

culturalmente relevante por meio da convivência com diferentes portadores de texto, 

de modo que a criança possa ir conhecendo as situações e práticas que envolvem a 

utilização de compreender a escrita como uma outra forma de se comunicar.  

A leitura é um processo de interação de leitor, texto e autor. A compreensão 

de um texto não é dada somente a partir de suas informações textuais, mas também 

pelas informações textuais do discurso. A compreensão de um texto é um processo 
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que se caracteriza pelos conhecimentos prévios que o leitor utiliza na leitura. Esses 

conhecimentos prévios são a chave para a construção do sentido do texto. São eles: 

o conhecimento linguístico, o textual e o conhecimento de mundo.  

O processo de leitura ocorre nas crianças mesmo antes de serem capazes de 

ler no sentido convencional da palavra, pois, tentam interpretar os diversos textos 

que encontram a seu redor. Partindo-se dessa premissa, podemos afirmar que a 

aprendizagem de nenhuma criança começa do zero, e que todas elas trazem 

consigo uma bagagem de esquemas interpretativos.   

O objetivo da leitura é a compreensão de determinada mensagem, portanto, a 

leitura é um processo ativo, no qual o leitor traz para o texto toda a sua experiência e 

utilizando-as consegue elaborar e compreender seus conteúdos (Garolla, 2001). 

O objetivo proposto para o desenvolvimento da habilidade de leitura nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (Barreto, 1997) é fazer 

com que o aluno realize trabalho ativo de significar o texto. Segundo a proposta, ler 

é mais do que decodificar palavras, implica compreender o sentido da mensagem. 

Leitura envolve uma série de estratégias, como seleção, inferência e verificação, 

sem as quais não é possível adquirir rapidez e proficiência.  

As habilidades necessárias para se compreender um texto escrito implicam 

um componente de decodificação e compreensão. Quando a criança aprende a ler, 

ela vai decodificar as palavras, mas isso não significa que compreenderá o texto que 

está sendo lido (Giangiacomo, Navas, 2008).  

A leitura envolve, basicamente, dois componentes: reconhecimento de 

palavras e habilidades de compreensão leitora (Oakhill et al., 2003; Trenche, 

Balieiro, 2004). O texto exige do leitor conhecimento do código linguístico, pois um 

texto não é apenas uma produção a ser codificada, mas sim, é necessária a 

interação do leitor, com suas experiências prévias e seus conhecimentos (Koch, 

Elias, 2007). 

A leitura é também um processo psicológico no qual o leitor utiliza diversas 

estratégias, e a falha na compreensão do texto pode ocorrer por falta de 

determinado conhecimento (Kleiman, 1998).  
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Uma das dificuldades encontradas pelo leitor pode ser lexical, ou seja, ocorre 

no processo de decodificação do texto. Como as palavras estão em um contexto, 

elas estabelecem relação umas com as outras, tanto quanto com as frases. 

Portanto, a leitura não é só das palavras, mas é necessário ir além e buscar 

relações entre palavras, frases e demais elementos do texto. Esse conhecimento 

desempenha papel fundamental no processamento do texto.  

O processamento do texto é a atividade em que unidades distintas são 

agrupadas em unidades maiores, também significativas, que são chamadas 

constituintes da frase. À medida que as palavras são percebidas, a nossa mente 

está ativa, ocupada em construir significados, e um dos primeiros passos nessa 

atividade é, por exemplo, o agrupamento em frases. Quando há problemas no 

processamento de um texto em determinado nível de conhecimento, o leitor utilizará 

outros tipos de conhecimento para desfazer as falhas de compreensão e alcançar a 

competência metacognitiva, portanto, para se compreender um texto escrito é 

necessário um envolvimento ativo, de modo que as informações do texto possam 

ser construídas a partir da ativação de conhecimentos prévios e inferências do leitor 

(Navas, Santos, 2004). 

O conhecimento textual é a classificação que o leitor realiza do texto a ser lido 

a partir de sua estrutura e marcas formais. Quanto maior for o conhecimento textual 

do leitor, maior facilidade ele terá na compreensão. As marcas textuais nos 

diferentes discursos determinam algumas expectativas quanto ao texto e estas 

contribuem muito para a compreensão do mesmo (Barbosa, 1992; Kleiman, 1992, 

1993, 1996).  

Há uma relação entre linguagem oral e escrita: quanto melhor o domínio da 

linguagem oral, tanto na produção como na compreensão, tanto melhor será o 

desenvolvimento da leitura. As crianças ouvem e percebem as palavras como uma 

unidade inteira e quando as verbalizam acessam sua representação fonológica 

como um todo. Ao ficarem mais velhas, as crianças processam partes e não mais o 

todo das palavras, iniciando a construção de representações fonológicas e 

morfológicas, as quais, por sua vez, influenciam o desenvolvimento da leitura. As 

crianças com um conhecimento linguístico mais desenvolvido apresentam 

conhecimento mais extenso das palavras utilizando um circuito semântico mais 
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efetivo, tanto para a leitura como para a escrita de palavras. Sendo assim, as 

palavras no vocabulário oral da criança facilitam seu processo de leitura (Stivanin, 

Scheuer, 2008). 

A leitura envolve dois componentes o reconhecimento de palavras e as 

habilidades de compreensão leitora. Hoje vários autores apontam que os modelos 

de leitura, o ascendente ou botton-up ou descendente ou top-down, são processos 

complementares, isto é, o leitor utiliza as informações disponíveis para compreender 

o texto (Solé, 1998; Oakhill et al., 2003). Nos dois processos, existe a necessidade 

de o leitor realizar duas estratégias diferentes a decodificação e a decifração.  

A decodificação ocorre quando o leitor compreende os símbolos gráficos. A 

decifração acontece quando o sujeito busca os conhecimentos que já possui para 

construir o significado do texto. Na primeira estratégia, utiliza os elementos do texto 

da micro para a macroestrutura e na segunda, os aspectos da macro para a micro 

estrutura do texto. Desta forma, procurou-se diferenciar os componentes que estão 

relacionados ao reconhecimento de palavras e os que estão ligados à compreensão 

do texto (Kleimann 1993; Friães, 1999; Oakhill et al., 2003). 

A leitura, portanto, não envolve somente questões de decodificação de 

símbolos gráficos, mas enfatiza a importância de sua transformação em unidades 

significativas representativas, através do conhecimento e domínio dos mecanismos 

de coesão e coerência (Cárnio, 1995). 

No momento em que leitura é compreendida como interlocução entre sujeitos 

e, como tal, local de construção e circulação de sentidos, é impossível 

descontextualizá-la do processo de constituição de subjetividade (Friães, 1999). No 

ato de ler, é o leitor quem constrói o significado do texto escrito, posicionando-se 

como fabricante desse sentido, portanto, aprender a ler é aprender a fabricar sentido 

a partir do estímulo da palavra impressa. 

Além dos conhecimentos prévios, a percepção fonológica é fundamental para 

a compreensão de um texto, portanto, o bom domínio da linguagem oral facilita o 

processo de leitura, e a relação entre leitura e palavra (Stivanin, Scheuer, 2008; 

Capellini, Conrado, 2009).  
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Diversos autores buscam a compreensão do desenvolvimento do processo de 

leitura das crianças, bem como formas de avaliar seu desenvolvimento. Um dos 

aspectos fundamentais para compreensão do processo de leitura é a consciência 

fonológica e a memória fonológica de trabalho. O acesso fonológico ao léxico mental 

permite o processamento e a organização da linguagem, o que possibilita a 

compreensão e realização de tarefas inclusive a associação fonema-grafema. 

Estudos mostram que alterações nesse desempenho apontarão para crianças que 

tenham dificuldade em realizar tal tarefa (Capellini, Conrado, 2009). 

Outro aspecto relevante no processo de leitura é a memória operacional nas 

habilidades de leitura. É fundamental a utilização da memória verbal e não verbal e 

do vocabulário expressivo, na compreensão da leitura, pois esta implica um 

componente de decodificação e de compreensão. Quando se aprende a ler, o leitor 

pode decodificar as palavras de um texto, mas esse mecanismo não significa que 

ele está compreendendo o que está lendo. Para compreender a mensagem, é 

necessário, segundo estudos, que o leitor tenha habilidades de reconhecimento de 

palavras e de integração de seu significado. É necessário que o leitor iniciante 

desenvolva, entre outras habilidades, um amplo vocabulário (Giangiacomo, Navas, 

2008; Silvanin, Scheuer, 2008; Capellini, Conrado, 2009; Cárnio et al., 2010). 

 Na abordagem teórica de processamento de informação, há três estágios 

para a aquisição da leitura: o logográfico, o alfabético e o ortográfico. O termo 

processamento refere-se às transformações da informação, desde um estado inicial, 

como um texto, por exemplo, até o estado final, como a leitura em voz alta ou a 

seleção, entre alternativas, na leitura silenciosa. Os modelos de processamento de 

informação descrevem o fluxo de informações, ao longo dos processos de entrada, 

decodificação, armazenamento, recuperação, codificação e saída (Capovilla et al., 

2004b). 

O estágio logográfico é caracterizado pelo fato de a criança tratar o texto 

“grosso modo” como um desenho, e não como uma escrita alfabética, um código de 

correspondência entre determinadas letras (grafemas) e seus respectivos sons da 

fala (fonemas). Nesse estágio, a leitura consiste no reconhecimento visual global de 

uma série de palavras comuns que encontra sempre. A criança vai perceber o geral 

da palavra, tratando-a como se fosse um desenho, porém não decodifica a palavra, 
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sendo que ela não perceberá se forem trocadas letras da segunda em diante, desde 

que o formato geral da palavra permaneça constante (Capovilla, Raphael, 2004b). 

A manutenção de tal estratégia de leitura exigiria muito da memória visual da 

criança e acabaria levando-a a erros como paralexias (troca de palavras). Esses 

erros passam a ser evitados quando a criança aprende a decodificar, que é o que 

ocorre no estágio alfabético. 

O segundo estágio, o alfabético, tem como característica básica o 

fortalecimento das relações entre texto e fala. Nesse estágio, na escrita, a criança 

passará a selecionar as letras e sua organização sob o controle dos sons da fala. Na 

leitura, passa a selecionar o sequenciamento das sílabas e dos fonemas, durante a 

pronúncia passam a controlar as sílabas escritas e os grafemas. Nesse momento, as 

crianças são incentivadas a relacionar os sons da fala com as letras, elas passando 

a fazer a escrita por codificação fonografêmica, ou seja, articulando cuidadosamente 

a fala e convertendo os sons da fala em letras correspondentes.  

Pelo mesmo princípio, mas de forma inversa, a criança começa a fazer leitura 

por decodificação grafofonêmica, ou seja, converte as letras escritas em seus sons 

correspondentes. Quando esse processo se inicia, a decodificação é muita lenta. 

Além disso, a criança cometerá vários erros, principalmente, quando há 

irregularidade, como, por exemplo, na palavra Táxi. Entretanto, quando ela começar 

a exercitar essa habilidade, processará agrupamentos de letras cada vez maiores, 

até chegar a processar a palavra inteira: se as palavras forem usuais elas serão 

lidas de memória (Capovilla, Raphael, 2004b, p. 318).   

No terceiro estágio, o ortográfico, a criança aprende que há palavras que 

envolvem irregularidades nas relações entre grafemas e fonemas. Ela aprende que 

é preciso memorizar essas palavras para que possa pronunciá-las na leitura e grafá-

las corretamente na escrita. Nesse momento do processo, a criança concentra-se na 

memorização das exceções das regras, visando apreender seu significado: na 

leitura prescinde da fala interna e passa a realizar a leitura de maneira mais visual, 

direta (Capovilla, Raphael, 2004b, p. 320).  

Buscando compreender melhor como influenciam a memória verbal e não 

verbal e o vocabulário expressivo, na compreensão de leitura de escolares de 4a 
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série, foi realizado estudo que constatou que há correlação entre conhecimento do 

vocabulário expressivo e a memória operacional verbal. Portanto concluiu-se que o 

vocabulário e a memória operacional verbal são fundamentais para a compreensão 

de um texto (Giangiacomo, Navas, 2008). 

Diversos autores apontam como processo necessário para o desenvolvimento 

de leitura, o desenvolvimento de aspectos como semântica, pragmática, sintática e 

fonética. O texto exige do leitor não só o conhecimento linguístico, pois não é um 

simples produto da codificação de um emissor a ser decodificado por um emissor 

pacífico, mas também o foco recai na interação autor-leitor-texto.  

As questões apontadas acima são absolutamente relevantes para que o 

processo de leitura aconteça, mas não podemos deixar de apontar também como 

fator determinante a interatividade na busca de processos de sentido, a busca da 

comunicação efetiva entre leitor e texto (Capovilla et al., 2006; Capovilla, Dias, 2007; 

Fávero, Koch, 2007; Koch, Elias, 2007; Giangiacomo, Navas, 2008). 

Em nossa concepção, a leitura é um processo que se desenvolve na 

interação do sujeito, texto e conhecimentos de mundo que esse leitor trará para essa 

situação. Para que ocorra a significação dessa mensagem é necessário que se 

construam significados internos, que haja um diálogo. Para que essa interação 

ocorra, é necessário que as crianças tenham acesso a vários portadores de texto e 

que construam ao longo de sua vivência escolar e familiar proficiência de leitura. 

 

2.2 A Educação especial e a educação inclusiva – um processo histórico 
 

A educação de crianças com deficiência passou por vários momentos ao 

longo da história da nossa civilização, na era pré-cristã, os deficientes eram 

basicamente eliminados. Após o início do cristianismo, seu ensino baseava-se em 

ações de caridade, que dependiam da comunidade na qual o deficiente estava 

inserido, não havendo nenhuma intervenção educacional.  Entre os séculos XVIII e 

XIX inicia-se o processo de institucionalização, no qual as pessoas que 

apresentavam algum traço ou característica de deficiência eram segregados e 

protegidos do convívio social (Miranda, 2000). 
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Um momento diferente é marcado no final do século XIX e início do século 

XX, quando se introduz o trabalho em instituições educacionais. Nessa época 

começam a surgir diferentes atendimentos na área educacional, porém, 

curiosamente desenvolvidos por médicos como, por exemplo, Jean Itard, com o 

menino selvagem, Victor de Averignon. Itard desenvolveu um método de trabalho 

sistematizado para seu aluno, partindo do pressuposto de que a mente era 

educável. Anos mais tarde, Maria Montessori, baseando-se no trabalho de Itard, 

desenvolveu um programa de treinamento para crianças com deficiência mental 

fundamentado na utilização de materiais concretos. O trabalho era voltado 

basicamente para a educação visando ao ensino de pessoas com deficiência. O 

objetivo era a cura ou a eliminação da deficiência através da educação (Tezzari, 

2009). 

Estes são alguns exemplos do trabalho realizado em instituições de educação 

especial, uma tendência que perdura, de certa forma, até os dias de hoje, seja por 

meio da manutenção de escolas especiais, seja a partir de classes especiais ou 

ainda, de instituições com atendimento segregado.  

As primeiras instituições de educação especial organizadas no país, foram 

para surdos e cegos, ou seja, as instituições ofereciam escolarização para aqueles 

que não poderiam se beneficiaram do processo de ensino regular. A educação 

especial, nesse caso, buscava algumas intervenções específicas principalmente 

para garantir a comunicação dessas pessoas. 

Em meados do século XX, inicia-se uma modificação na forma da sociedade 

encarar o deficiente. A Declaração dos Direitos Humanos de 1948 aponta que todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em direito, ressaltando que a educação 

básica ou elementar deve ser gratuita e obrigatória. Proclama ainda que as pessoas 

têm o direito de tomar parte da vida cultural da comunidade. Essa declaração 

direciona a sociedade à mudança, pois busca enxergar todos os sujeitos de forma 

diferenciada, não mais a partir da sua impossibilidade, mas sim, de suas 

capacidades.  

O movimento de mudança é, em princípio, discreto, contudo, na década de 

90, deu-se um passo decisivo para uma nova proposição de sociedade. Essa 
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mudança efetiva-se a partir da Conferência Mundial sobre Educação Para Todos. 

Nessa Conferência realizada em Jontiem, Tailândia, é redigida uma Declaração que 

aponta para o fato de todas as pessoas terem direito à educação e revela a 

disparidade que ocorre em nossa sociedade. Ressalta ainda que, se forem 

satisfeitas as necessidades básicas de aprendizagem, todas as pessoas são 

capazes de aprender.  

Em 1994, ocorre nova Conferência, em Salamanca, Espanha, e a redação de 

um novo documento causa impacto significativo nas leis mundiais e brasileiras - A 

Declaração de Salamanca – sobre princípios, políticas e práticas na área das 

Necessidades Educacionais Especiais (Ministério da Justiça (BR), 1997).  

A Declaração de Salamanca traz à tona um assunto ainda pouco discutido 

com a sociedade e com a educação: a importância de que todas as pessoas, 

inclusive as que tenham alguma deficiência, têm o direito à educação de qualidade 

e, principalmente, que esta ocorra, não mais dentro de instituições especiais, mas 

em conjunto com toda a sociedade. Em seu bojo, aponta para a discussão de uma 

questão relevante: a importância da convivência entre todas as pessoas, 

independentemente das suas características pessoais ou cognitivas, ou seja, de se 

levar em consideração a questão da diversidade na educação, sua relevância para a 

sociedade e para os sistemas educacionais (Ministério da Justiça (BR), 1997).  

Inicialmente, houve significativa resistência contra a efetivação dessa prática. 

No entanto, há a proposição de um modelo diferenciado de escola e de atendimento 

ao aluno com deficiência: que este passe a frequentar a escola regular e que esta 

deverá ter pedagogia centrada na criança e capaz de atender às suas necessidades. 

Esses espaços de educação inclusiva visam combater atitudes discriminatórias, 

criando comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 

alcançando a educação para todos.  

Diversos documentos, entre eles, a LDB/96, Resolução 2/2001, foram 

emitidos no sentido de promover essa mudança social/educacional. Podemos 

afirmar que o Brasil não ficou à margem da história da educação especial/inclusiva e 

que viveu os mesmos momentos que o restante da sociedade ocidental.  
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No Brasil, podemos apontar o início da educação especial com o, então 

imperador, Dom Pedro II, que efetivou a criação do Imperial Instituto de Meninos 

Cegos, em 1854, (hoje Instituto Benjamin Constant).  Em 1857, criou o Imperial 

Instituto de Surdos-Mudos (hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos – Instituto 

Nacional de Educação de Surdos - INES).  

Após esse período, a educação brasileira foi marcada por várias tentativas de 

democratização de acesso à população: na década de 20, a Reforma Francisco 

Campos, Decreto-lei 7.870 A, de 15 de outubro de 1927, prescreveu a 

obrigatoriedade do Ensino Primário para crianças de 7 a 14 anos, que podia ser 

ampliada até 16 anos para os que não conseguissem concluir o primário aos 14 

anos. Ficavam isentos dessa obrigatoriedade, entre outros, aqueles que tivessem 

incapacidade física ou mental, que seria verificada por médico escolar, ficavam 

também excluídos aqueles que fossem portadores de moléstias contagiosas ou 

repulsivas (Fontes, 2002). Na década de 30, houve um movimento significativo para 

a criação de instituições para atendimento aos alunos com deficiência e foram 

criadas e instaladas Instituições filantrópicas como o Instituto Pestalozzi (1934) e 

APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (1954).  

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4692/61, aponta 

como possibilidade para o deficiente, a garantia de educação no sistema geral de 

educação, porém condiciona o fato a “no que for possível”. A nova Lei de Diretrizes 

e Bases, dez anos depois, em 1971, a Lei 5692/71, dez anos depois, continua 

apontando para a mesma direção, ou seja, o ensino segregado tendo um sentido 

clínico/terapêutico.  

Uma mudança começa a ocorrer com a Constituição de 1988. O Artigo 208, 

Inciso III, prevê “atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência preferencialmente na rede regular de ensino”. Em 1990, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, reafirma a idéia de que o aluno com 

deficiência deve, prioritariamente, frequentar o ensino regular e não mais escolas 

especiais.  

 Considerando a legislação brasileira, observamos o emergir de uma nova 

concepção de educação, a qual passa a buscar um contexto menos restritivo aos 
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alunos com deficiência, não nega as diferenças e a necessidade da busca de ajuda 

ou serviços de educação especial, contudo, o objetivo é proporcionar situações 

educativas diversificadas (Miranda, 2000). 

Em 1996 a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, 

mostra, em sua formulação, a influência do pensamento descrito nas diversas 

declarações realizadas anos antes, como a de Jontiem e Salamanca. Os aspectos 

relativos à educação para todos, considerando a diversidade como foco de 

experiências, pode ser observado nos artigos 58 e 59. Esses artigos determinam 

serviços de apoio especializado na rede regular de ensino para alunos com 

necessidades especiais. Esse serviço de apoio atenderá às peculiaridades dessa 

clientela e os sistemas de ensino deverão assegurar aos alunos especiais, 

currículos, métodos, técnicas e recursos educativos específicos para atender a suas 

necessidades (Congresso Nacional (BR), 1996). 

Para que a educação inclusiva se efetive, decretos e portarias foram criados 

como, por exemplo, a Resolução CNE/CEB N°2/2001. Ela aponta as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e ratifica a 

obrigatoriedade de matrícula para todos os alunos, mesmo os que tenham 

deficiência, no ensino regular e não mais na educação especial, garantindo a eles as 

condições necessárias para a educação de qualidade.  

A resolução 4/2010 ratifica a educação inclusiva como referência para o 

sistema educacional brasileiro, e regulamenta o Atendimento Educacional 

Especializado como forma de afiançar ao educando com deficiência seu pleno 

desenvolvimento.  

Atualmente, as diretrizes da educação especial estão centradas na 

perspectiva da educação inclusiva, ou seja, que o aluno com surdez possa estudar 

na escola comum, ressaltando a valorização das diferenças no convívio e o 

reconhecimento do potencial de cada ser humano (Lacerda, 2006). 
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2.2.1 Sobre a educação do surdo  
 

Os surdos sempre foram atendidos de forma segregada em escolas 

especiais. A primeira escola especial para surdos foi o Instituto Imperial para 

Surdos-Mudos, um dos primeiros passos dados pelo governo brasileiro, no sentido 

do desenvolvimento da educação especial. Ao longo dos séculos XIX e XX, 

manteve-se a proposta de atendimento segregado a esses alunos, seja em escolas 

especiais ou institutos especializados.  

Em São Paulo, no ano de 1933, é criado o primeiro internato para moças 

surdas, o Instituto Santa Terezinha. Em 1952, cria-se o Núcleo Educacional para 

Crianças Surdas, que foi incorporado à Rede Municipal de Ensino em 1956. Até 

1988, foi a única escola pública para surdos, na cidade, e a partir dessa data, o 

município de São Paulo inaugurou outras cinco escolas especiais para surdos.  

Concomitantemente ao atendimento realizado na Rede Municipal, também 

era oferecido atendimento na Rede Estadual de Ensino em Classes Especiais para 

deficientes auditivos e, em Escolas Especiais particulares, como o Instituto Santa 

Terezinha e o DERDIC. A crença nos serviços de educação especial para surdos 

era a de que somente através da intervenção de professores especializados, os 

alunos com perda auditiva poderiam desenvolver-se.  

A metodologia de ensino em todas as escolas especiais da época era 

baseada no oralismo, ou seja, o objetivo central da escolarização era o 

desenvolvimento da oralidade. A prática pedagógica deu lugar à prática terapêutica 

e o desenvolvimento da aprendizagem, tanto da língua oral como da escrita, sempre 

foi insatisfatória. As dificuldades observadas foram creditadas à surdez, passando 

então a ser vistas como deficiência (Lodi, 2005).   

 Na década de 80, inicia-se o movimento de modificação da prática escolar 

com os surdos, sendo introduzida a metodologia do bimodalismo. Essa metodologia 

de ensino era baseada na filosofia da Comunicação Total, que previa a utilização 

simultânea da fala e sinalização. Na década de 90, inicia-se a discussão e a 

introdução da teoria e da metodologia bilíngue, na qual o surdo teria acesso primeiro 

à língua de sinais e aprenderia, como segunda língua, o português escrito e oral.  
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A legislação atual prevê que os alunos surdos tenham uma educação 

bilíngüe, porém, tendo em vista os preceitos da educação inclusiva, entende que 

estes sejam atendidos na escola regular, desde a educação infantil até o ensino 

superior. Para garantir que esse aluno supere as barreiras do processo educacional 

e tenha sucesso em sua vida acadêmica é previsto o atendimento educacional 

especializado (Damázio, 2007).  

Quem são as pessoas consideradas surdas? Várias definições são utilizadas. 

Como já afirmamos neste trabalho, assumiremos a definição apresentada no 

Decreto Federal 5.626/05 e doravante, utilizaremos as designações “surdo” ou 

“pessoa com surdez”, independentemente do grau da sua perda sensorial para 

designar a população alvo deste estudo (Congresso Nacional (BR), 2005). Contudo, 

quando da utlização de referências bibliográficas, será empregada a nomenclatura 

específica apresentada pelos autores citados. 

 A surdez pode ser descrita como a perda maior ou menor da percepção 

normal dos sons, que interfere na aquisição da linguagem. O déficit auditivo pode 

ser definido como perda média em decibéis, na zona conversacional (frequência de 

500, 1000, 2000 hertz) para o melhor ouvido. O Decreto Federal 5.626/05 define que 

pessoas surdas são aquelas que, por terem perda auditiva, interagem com o mundo, 

por meio de experiências visuais e se manifestam culturalmente através da língua de 

sinais – Libras (Congresso Nacional (BR), 2005).  

Nos documentos do Ministério da Educação e Cultura (MEC), uma das 

nomenclaturas utilizadas é indivíduo com surdez ou parcialmente surdo. A surdez 

parcial é aquela em que as pessoas apresentam perdas parciais, por exemplo: leve 

até 40 decibéis e moderada de 41 até 70 decibéis. A característica dos surdos ou 

deficientes auditivos leves e moderados ou deficientes auditivos é o atraso na 

linguagem, dificuldade articulatória e problemas na discriminação auditiva; além 

disso, a compreensão verbal está intimamente ligada à sua aptidão da percepção 

visual (Ministério da Educação (BR), 2006, p. 19). 

Surdez severa é aquela em que a perda fica entre 71 e 90 decibéis e é 

profunda, quando é acima de noventa decibéis. Neste último tipo de perda as 

crianças podem chegar aos quatro ou cinco anos de idade sem aprender a falar. 
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Muitas delas, devido à privação das informações auditivas, utilizarão a linguagem 

gestual e perceberão o mundo por meio de experiências visuais e manifestando sua 

cultura pela língua de sinais – Libras (Ministério da Educação (BR), 2006, p. 19). 

Na concepção do serviço de Atendimento Educacional Especial – AEE, 

utiliza-se a seguinte definição de pessoa com surdez, “...doravante deve-se entender 

o uso do termo pessoa com surdez como uma forma de nos reportamos a pessoas 

com uma deficiência auditiva, independentemente do grau de perda sensorial” 

(Damázio, 2007, p. 13).  

Portanto, o Atendimento Educacional Especializado - AEE está previsto para 

atender a alunos com surdez, partindo do pressuposto de que independentemente 

da perda auditiva o sujeito é considerado uma “pessoa com surdez”.  

Partindo-se desse pressuposto, o trabalho pedagógico com os alunos com 

surdez deve acontecer em ambiente bilíngue, ou seja, um espaço onde se utilize a 

língua de sinais e a língua portuguesa, respeitando se o aluno que opta pela 

aprendizagem da língua portuguesa na modalidade oral. O atendimento educacional 

especializado deve ocorrer no contraturno da classe regular e será organizado em 

três momentos diferentes: 1. atendimento educacional em LIBRAS, em que todos os 

conhecimentos dos diferentes conteúdos curriculares são explicados na língua de 

sinais; 2. desenvolvimento da aprendizagem da língua brasileira de sinais - Libras e 

3. ensino da língua portuguesa, na qual são trabalhadas as especificidades da 

língua para pessoas com surdez.  

 O município de São Paulo segue as diretrizes da federação e preconiza a 

educação inclusiva. Entretanto, para os alunos surdos são oferecidos dois tipos de 

serviço educacional: em escolas regulares na classe comum ou em escolas 

especiais para surdos. 

As escolas municipais de educação especial (EMEE) atendem alunos com 

surdez severa ou profunda, são espaços que procuram ser bilíngues nos quais o 

aluno irá desenvolverá o aprendizado da Libras como primeira língua e o português 

na modalidade escrita como segunda língua. Os professores são especialistas em 

surdez e devem comunicar-se em língua de sinais. 
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Para o atendimento dos alunos inclusos na rede regular de ensino, em 2004, 

por meio do Decreto 45.415, foi criado o Centro de Formação e Acompanhamento à 

Inclusão – CEFAI. Cada uma das treze Diretorias Regionais de Educação da cidade 

de São Paulo possui um CEFAI, que é formado por pedagogos com especialização 

em cada deficiência, a saber: visual, intelectual, auditiva e física, esse profissional é 

chamado de PAAI – Professor de Apoio e Acompanhamento à Inclusão. Entre as 

atribuições do CEFAI por meio dos PAAI, estão o acompanhamento pedagógico 

itinerante às unidades educacionais e a atuação conjunta com os educadores da 

classe comum e a equipe técnica da Unidade Educacional, na organização de 

práticas que atendam às necessidades educacionais especiais dos alunos durante o 

processo de ensino-aprendizagem (Prefeitura (SP), 2004).  

Além do atendimento itinerante, há também o serviço de Salas de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão – SAAI. As SAAI são regidas por professores 

especialistas nas diversas deficiências e realizam no contraturno o atendimento 

educacional especializado organizado por deficiência.  

Portanto, na cidade de São Paulo há duas políticas concomitantes de 

atendimento concomitante para alunos com surdez, as escolas especiais e o 

atendimento em escolas e classes regulares de ensino. 

Nas escolas especiais, as classes são formadas por dez alunos, no máximo, 

que utilizam a língua de sinais para sua comunicação, e o professor deve trabalhar 

em uma perspectiva bilíngue, ou seja, toda a transmissão de conteúdos será 

realizada por meio da língua de sinais e o português será ensinado como segunda 

língua.  

Nas escolas da rede regular de ensino, há poucos alunos com surdez. A 

maior parte dos alunos inclusos não utiliza a língua de sinais para se comunicar. 

Quanto à metodologia de ensino, não há diferença entre o que é oferecido aos 

alunos ouvintes - as aulas ministradas dão ênfase à oralidade. Apesar de tentativas 

de inserção de tradutores-intérpretes de Libras, nas escolas onde há alunos surdos 

que fazem uso dessa língua, até o presente momento, não há esse atendimento, 

principalmente pela escassez desses profissionais.  
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Tendo em vista a necessidade dos surdos para a aprendizagem dos 

conteúdos curriculares nas escolas de ensino regular e devido à diferença linguística 

e das práticas educacionais (Garolla, 2001; Tenor et al., 2009), o município de São 

Paulo oferece, atendimento nas Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – 

SAAI, conforme previsto na legislação vigente, que são a referência do município no 

Atendimento Educacional Especializado – AEE. Nesse trabalho, o objetivo é 

possibilitar ao aluno com surdez a aprendizagem dos conteúdos curriculares da 

forma que mais o beneficie, seja utilizando pistas fonéticas para alunos que se 

favorecem com a língua oral, seja usando a língua de sinais a partir da convivência 

com pessoas proficientes, e ainda o desenvolvimento da língua portuguesa escrita 

facilitando o acesso ao conhecimento de todas as disciplinas do currículo 

educacional.  

Podemos afirmar a partir das considerações expostas, que o trabalho com 

alunos com surdez carece de aprofundamento, pois o cenário educacional dessa 

parcela da população é que nem a escola especial e nem a escola regular têm 

oferecido as condições necessárias para que esses alunos construam seu 

conhecimento. 

Diversos autores apontam para a necessidade da aquisição da língua oral 

para o pleno desenvolvimento das habilidades de leitura. Quando tratamos da 

questão da leitura de pessoas com surdez, colocamos-nos diante de dois aspectos 

importantes da questão: aquisição da linguagem pelas pessoas com perda auditiva e 

aquisição e desenvolvimento da competência da habilidade leitora (Giangiacomo, 

Navas, 2008; Lobo, Lima, 2008; Capellini, Conrado, 2009). 

Quanto à aquisição da linguagem, alguns estudos afirmam que os deficientes 

auditivos possuem um atraso na aquisição e desenvolvimento da fala e da 

linguagem oral. Apontam que a aprendizagem é um produto sistematizado através 

da linguagem, e que a escrita somente pode acontecer após a aquisição da 

linguagem oral. Os problemas referente  à linguagem e à constituição da língua não 

são decorrentes apenas dos limites impostos pela surdez ao acesso à oralidade, 

mas, sobretudo, das alterações que se desencadeiam no processo interativo da 

criança surda com os ouvintes (Trenche, 1995; Moeller, Schick, 2006).  
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Durante mais de um século, a educação de crianças surdas baseou-se na 

aprendizagem da linguagem oral, e esta era vista como requisito para a integração 

no mundo ouvinte. Atualmente, estudiosos referem-se às possibilidades de 

aquisição da língua de sinais pelas crianças surdas como fator importante para o 

desenvolvimento da linguagem.  

Muitos alunos surdos chegam à escola sem possuir uma língua 

sistematizada, o que, com certeza, interfere no modo como construirá a 

aprendizagem da língua escrita. Alguns surdos podem nunca dominar a língua oral, 

havendo então, necessidade do ensino da língua de sinais (Leibovici, 2003; Guerra, 

2005; Pinotti, Boscolo, 2008).  

Os surdos têm perdas não só na aquisição da linguagem, mas também nas 

relações sociais estabelecidas, sejam familiares, sociais ou educacionais. Essas 

perdas ocorrem pelo fato de os surdos não terem domínio da língua portuguesa oral, 

além do fato de não possuírem uma língua que possa ser compartilhada com seus 

familiares e, muitas vezes, também na escola. Os aspectos apontados podem 

interferir e porque não, em alguns casos, impedir a aprendizagem da língua escrita 

(Souza, Bandini, 2007; Guarinello et al., 2009). 

Ler, conforme menciaonado anteriormente significa dialogar com as próprias 

palavras internas e com as de seus interlocutores: é construir sentidos. A grande 

dificuldade das crianças com surdez é de transferir para outros contextos os 

enunciados já produzidos e apreender os diversos sentidos dessa enunciação, ou 

seja, as palavras não possuem uma única enunciação, portanto uma leitura termo a 

termo não é possível (Lodi, 2006; Trenche, Balieiro, 2006).   

A leitura é uma forma de autonomia social, pois é uma das fontes de 

conhecimento da nossa sociedade letrada, confirmar essa hipótese foi realizada 

uma pesquisa para verificar a compreensão de leitura por meio do reconto de 

histórias. As autoras definem a leitura a partir de dois componentes, a decodificação 

e a compreensão. A decodificação é a capacidade de reconhecimento e 

transformação de signos gráficos em linguagem oral. A compreensão é o processo 

pelo qual palavras, sentenças ou textos ganham significado, sentido. De acordo com 
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essa idéia, a compreensão de um texto só ocorre quando as dúvidas do leitor são 

dirimidas (Patatas, Chiari, 2006).  

Quando se pede que uma pessoa leia e reconte uma história, ela precisará 

utilizar a memória, pois é necessário que haja fixação das idéias, sua organização e 

estruturação (Rudner et al., 2009).  

É possível inferir que o domínio da leitura exige um aprendizado longo, 

especialmente para os surdos. A existência de um déficit sensorial potencializa a 

ocorrência de distúrbios de comunicação, visto que a perda auditiva interfere na 

detecção e na discriminação dos sons, podendo levar à fala não adequada e à 

dificuldade no desenvolvimento da linguagem escrita, a qual é vista como uma 

representação gráfica dos sons da fala.  

Estudos apontam também que surdos, mesmo com o primeiro grau completo, 

são propensos a ter dificuldades na interpretação de uma mensagem escrita, devido 

às limitações de linguagem que apresentam com relação a sintaxe, morfologia e 

vocabulário (Patatas, Chiari, 2006; Worsfold et al., 2010).                           

Para uma criança inserir-se em um mundo letrado, ela precisa ter convívio 

com a leitura e, por meio dela, adquirir a escrita. Para ser letrado, portanto, precisa 

ter práticas sociais de leitura e escrita, que dizem respeito a: que, quando, onde, 

com quem e por que as pessoas lêem. Quando observamos os aspectos apontados 

e os agregamos às restrições causadas pela surdez, percebemos o aumento da 

dificuldade em seu desenvolvimento, principalmente pelo fato de não possuírem 

conhecimento da língua portuguesa. Aprender a ler, escrever e desenvolver 

competências nesses âmbitos depende da existência de condições e, sobretudo, de 

ter à sua disposição uma língua para comunicação efetiva (Crato, Cárnio, 2009).  

Surdos que desenvolveram a língua oral relatam sua dificuldade de 

compreender expressões escritas da língua portuguesa. Os surdos que se 

comunicam por sinais apontam que a leitura é mais do que decifrar signos e que, 

muitas vezes, é incompreensível, pois há uma perda de significados e sentidos 

(Bortoleto et al., 2002-2003; Cárnio et al., 2010). 

Alguns surdos conseguem aprender os procedimentos de leitura através das 

rotas fonológicas, assim como os ouvintes. No entanto, estudos apontam que alguns 
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surdos que não se beneficiam desse processo podem desenvolver seus   

procedimentos de leitura por meio da visualização das palavras. Um estudo 

realizado nos Estados Unidos, discutiu a importância da cognição visual para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas de leitura, e seus autores ressaltam que 

ainda há muito a ser discutido e que é necessário aprofundar do conhecimento e  a 

compreensão do percurso neurológico desses estímulos, mas que este é um 

caminho importante para compreender o desenvolvimento de leitura de pessoas 

com surdez, nas quais a rota fonológica não faz sentido, principalmente para 

aquelas que utilizam a língua de sinais como primeira língua (Dye et al., 2008).  

A decodificação de símbolos gráficos pode ser aprendida, pelos surdos com 

relativa facilidade; por outro lado, apresentam dificuldade na compreensão do texto, 

não percebendo insinuações, ambiguidades, ironias, ou seja, percebem a estrutura 

superficial do texto, mas não sua estrutura mais profunda (Cárnio, 1995). 

A língua como já apontamos anteriormente é fator fundamental para a 

aprendizagem. Quando a primeira língua dos surdos é a língua de sinais, podemos 

dizer que esse sujeito desenvolveu a aprendizagem visual, pois a rota que utiliza 

para se comunicar é essa. Portanto, podemos pensar na visualidade da escrita, e 

imaginar o texto como imagem, ou seja, para a compreensão do texto não há uma 

associação fonética, mas sim associação de imagens às palavras e de criação de 

significados possíveis (Svarthom, 2008).   

Estudos mostram como a rota logográfica da escrita pode auxiliar no 

desenvolvimento da leitura em surdos; as palavras escritas funcionam como 

estímulo incial e vão-se desenvolvendo a partir da cognição visual e de sua grande 

atenção visual (Dye et al., 2008).    

Estudos realizados nos Estados Unidos da América com alunos surdos que 

frequentam escolas públicas de ensino regular, mostraram que eles apresentam 

dificuldades na escrita, decorrent es de dificuldades em leitura, o que limita seu 

acesso a modelos de boas escritas, formando um círculo vicioso. Esse estudo 

indicou, que estudantes surdos que utilizam a língua oral como forma de 

comunicação obtiveram melhor desempenho do que seus colegas que utilizam 

sinais. Outro aspecto do estudo é relativo à faixa etária; quanto maior a idade e a 
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série em que se encontram, melhor é seu desempenho. Os autores ressaltam, 

entretanto, que mesmo com essa melhora, há uma diferença entre o desempenho 

de alunos surdos e ouvintes (Antia et al., 2005). 

Outro estudo sobre a aprendizagem de alunos surdos nos Estados Unidos, 

constatou que cerca de 30% dos surdos que concluem o ensino médio são 

analfabetos. Esses dados reafirmam estudos brasileiros que afirmam que os surdos 

têm atraso no desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita em relação aos 

ouvintes (Patatas, Chiari, 2006; Spencer, Tomblin, 2009)..  

O ensino para crianças surdas, parte do pressuposto das suas dificuldades, 

proporcionando a elas um trabalho focalizado na decodificação e codificação a partir 

de um processo de exposição da língua com ênfase na fixação e memorização entre 

palavras e objetos. Quando se trabalha na perspectiva discursiva o que se faz é 

ensinar a língua e vivencia-la por meio de atividades onde o sujeito possa produzir 

sentido (Lodi, 2006; Trenche, Balieiro, 2006). 

O processo de aquisição de leitura no surdo a partir do processamento de 

informação é uma forma diferenciada de compreender esse método. Parte do 

pressuposto de que para o surdo, a leitura e o código alfabético são sistemas 

artificiais e arbitrários. A diferença fundamental entre surdos e ouvintes repousa na 

relação do sistema de representação e processamento primário - a fala é o modo 

como o ouvinte pensa e se comunica e a sinalização é a forma como o surdo pensa 

e se comunica, e o sistema de representação secundário - a escrita alfabética, cujo 

domínio se espera de ambos (Capovilla, Raphael, 2004b). A representação do 

sistema primário e secundário é de continuidade para o ouvinte, para o surdo é de 

descontinuidade, visto que a escrita não mapeia o sinal com que o surdo se 

comunica nem é capaz de resgatar a palavra diretamente. Essa disparidade entre a 

língua de sinais e a palavra dificulta o processo de decodificação (Capovilla, 

Raphael, 2004b). 

Para a criança ouvinte, a leitura acontece quando ela consegue decodificar 

grafemas em fonemas de forma a que o texto passe a evocar a fala. Para a criança 

surda, a decodificação grafoquirêmica (ou seja, de sinais) produz apenas uma 

sequência arbitrária estranha de letras soletradas digitalmente, sem qualquer 
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correspondência com os sinais lexicais que utiliza para se comunicar. Os autores 

apontam que há um percurso para o desenvolvimento da aprendizagem: a rota 

fonológica e a rota lexical (Capovilla, Raphael, 2004b). 

Na rota fonológica a pronúncia da palavra é constituída segmento a 

segmento, por meio de aplicação de regras de correspondência grafonêmica. O 

resultado é alcançado mais tarde, na pronúncia da palavra. Nessa rota, pode haver 

a decodificação, porém não necessariamente o leitor conseguirá alcançar seu 

significado (Capovilla, Raphael, 2004b). 

Quando o leitor aciona a rota lexical, a pronúncia não é constituída segmento 

a segmento, mas resgatada como um todo a partir do léxico. Essa rota pode ser 

subdividida em léxico linguístico visual, léxico linguístico auditivo, léxico não-

linguístico visual, léxico não-linguístico auditivo.  Para o surdo, o autor mostra que há 

uma modificação na rota de compreensão do léxico (Capovilla, Raphael, 2004b). 

O léxico visual linguístico permanece como léxico ortográfico e contém as 

formas ortográficas das palavras escritas familiares.  

O léxico visual não-linguístico permanece como léxico pictográfico que vai 

conter as imagens de pessoas, objetos, ações e qualidades relevantes. 

O léxico auditivo linguístico que contém a imagem fonológica das palavras 

ouvidas é substituído pelo léxico quirêmico (léxico de sinais) que contém as imagens 

visuais dos sinais vistos e articulados pelas mãos, e as unidades sublexicais de 

soletração digital (Capovilla, Raphael, 2004b).  

O léxico auditivo não-linguístico que contém as representações acústicas dos 

sons não-linguísticos da natureza, é substituído por um léxico gestual que contém as 

representações das configurações e movimentos não-linguísticos das mãos, corpo e 

face na mímica e pantomima. 

O surdo também faz uso das duas rotas, ou seja, nessa rota lexical com o 

reconhecimento visual direto da palavra, principalmente, as altamente familiares e a 

rota perilexical de decodificação grafoquirêmica, na qual utiliza a soletração digital 

de palavras pouco familiares.  
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Assim como para os ouvintes, a leitura lexical dá-se por meio do acesso ao 

semântico, através do reconhecimento da palavra. A leitura perilexical envolve a 

mediação interna da linguagem. A maior diferença é que, enquanto o ouvinte faz 

essa mediação através da fala interna, o surdo a fará através da sinalização interna.  

Estudiosos apontam que o surdo profundo que só conhece a LIBRAS, quando 

está lendo recorre a fontes de informação visuais para obter o significado, 

procurando estabelecer relação entre vocábulos e referentes cotidianos (Capovilla, 

Raphael, 2004b).  

Entendendo então a leitura como produção de sentido, alguns autores 

buscaram experiências diferenciadas como a dramatização para facilitar a aquisição 

da linguagem escrita com crianças deficientes auditivas. Estudos mostram que os 

deficientes auditivos têm atraso no desenvolvimento linguístico e que este fato é 

provocado pela privação em termos de experimentação linguística. Sendo assim, e 

tendo-se em mente a produção de sentidos, foi proposta uma oficina de 

dramatização para que os alunos pudessem vivenciar, através de experiências 

concretas, a narrativa, pois a dramatização de histórias infantis possibilita ao sujeito 

vivenciar experiências discursivas. Através da experiência, observou-se 

efetivamente, que a dramatização pode ser utilizada para facilitar a interpretação e 

compreensão de textos pelos deficientes auditivos (Pinotti, Boscolo, 2008; Carvalho, 

Bevilacqua, 1999).  

Uma outra proposta realizada com surdos adultos foram oficinas de leitura, a 

perspectiva era de que a apropriação do português escrito deve ocorrer a partir de 

práticas discursivas. Para tanto, levou-se um grupo de surdos adultos bilíngues a 

vivenciarem oficinas de leitura. O que se pôde observar é que o grupo fez uso de 

práticas letradas de itens lexicais e outra que utilizou conhecimentos construídos 

pelos sujeitos em sua prática cotidiana. Por meio dessa segunda prática, os surdos 

puderam trazer sua experiência para dialogar com os textos e foram construindo 

diferentes significados sobre as leituras realizadas. A experiência apontou a 

importância do diálogo e da possibilidade da criação de novos sentidos para as 

palavras lidas no texto a partir de seu contexto (Lodi, 2006). 
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Autores relatam que o trabalho de leitura com alunos surdos deve, então, ser 

realizado desde a educação infantil, e que deve acontecer a partir da compreensão 

do significado do texto e não com vocabulários isolados. Para que esse processo 

ocorra é necessário que haja conhecimento língua na qual o texto é apresentado. 

Para o surdo que utiliza a língua de sinais como primeira língua é necessário que a 

interação com o texto ocorra inicialmente com a mediação de pessoas que 

incentivem a busca de significado, transformando-o em um leitor ativo que sabe por 

que lê fazendo uso de seus conhecimentos e experiências. 

Para que uma criança aprenda a ler é preciso haver contato direto com 

diferentes portadores de texto; no caso da criança surda, essa pratica é 

fundamental. O professor e os familiares que convivem com crianças surdas devem 

contar muitas histórias, devem permitir que a criança vá completando as 

informações trazidas e o portador de texto deve ser estar no foco da atenção da 

criança para que ela possa ir acompanhando pelas imagens e vá possam ir 

construindo informações complementares à narração.  

Na leitura de uma história em sinais, o leitor deve ir construindo em conjunto 

com a criança os sentidos do texto, incluir comentários e fornecer informações 

adicionais, ou seja, dialogar com o texto e com seu interlocutor. Durante a leitura de 

um texto deve-se chamar a atenção da criança deficiente auditiva e surda para as 

imagens, para as palavras contidas no texto, tornar explícito o que está implícito, 

enfatizar aspectos importantes do texto, e se necessário, dramatizar a história para 

que ela seja compreendida (Kober, 2008).  

Como pudemos observar, são vários os processos que podem levar a pessoa 

com deficiência auditiva ou surdez à aprendizagem da leitura. Entendemos que a 

leitura é um processo fundamental em uma sociedade letrada como a nossa, e para 

os deficientes auditivos e surdos é ainda mais importante, visto que podem, por meio 

dela, acessar conhecimentos sem a intervenção de terceiros. Para que as crianças 

se tornem leitores, precisam desenvolver processos com os quais os símbolos 

gráficos possam ser compreendidos, sendo fundamental que estes se transformem 

em unidades significativas a partir do conhecimento dos elementos de coerência e 

coesão textual.  
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Considerando-se que a língua escrita é visual, a leitura irá facilitar a 

constituição do conhecimento da língua portuguesa do que a oralidade. É por meio 

da leitura que os alunos surdos terão oportunidade de ter acesso aos sistemas 

morfossintático-semântico e pragmático da língua portuguesa, assim como o 

grafêmico (Secretaria Municipal de Educação (SP), 2008). 

Partimos do pressuposto que o texto escrito não é somente compreendido 

somente por informações textuais, mas que o leitor possui um papel ativo nesse 

processo, que é construir e reconstruir seu significado do mesmo, a partir de seus 

conhecimentos (Cárnio, 1995; Friães, 1999).  

Portanto, podemos afirmar que só haverá aprendizagem da leitura se houver 

o desenvolvimento linguistico desse sujeito, com práticas discursivas construindo 

significado na relação da língua de sinais com a língua escrita. O aluno só poderá 

aprender a ler tendo acesso ao maior número possível de textos e na interação com 

o professor por meio da língua de sinais, com ênfase no discurso e não na 

decodificação sem compreensão de palavras isoladas.  

Diversas citações foram feitas, vários pontos de vista foram observados, 

porém afirmamos que é fundamental que os surdos sejam vistos como sujeitos da 

aprendizagem, e que somente na interação discursiva é que esta poderá acontecer. 

Outro fator que poderíamos observar é a importância da visualidade na 

aprendizagem desses sujeitos, pois surdos e deficientes auditivos buscam pistas 

visuais para compor e compreender as informações, principalmente as textuais.   

Podemos dizer que surdez em um indivíduo não o descaracteriza, mas nos 

faz refletir sobre a importância da singularidade dos indivíduos e que requer atenção 

quanto às suas especificidades nas diferentes formas de comunicação para que sua 

aprendizagem se efetive (Trenche, Balieiro, 2006) 

Sendo assim, há a necessidade de observarmos com cuidado os alunos 

surdos inclusos em nossas escolas da rede regular de ensino e de realizarmos uma 

discussão sobre os métodos de ensino dispensados a eles, pois, sem isso, eles não 

terão as mesmas possibilidades de aprendizagem que os outros alunos (Tenor, 

2008; Tenor et al., 2009).  
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Não é nosso desejo polarizar a discussão sobre qual é a melhor forma de 

ensinar o surdo: a oralização ou a sinalização, a escola especial ou a inclusão na 

classe regular, mas sim observar o quê e como estão aprendendo. Somente a partir 

da análise profunda dos métodos utilizados nos espaços escolares e por meio de 

uma intervenção metodológica nas escolas é que poderemos garantir um esino que 

atenda as necessidades educacionais para garantir a aprendizagem e a cosntrução 

do conhecimento efetivo para essa parcela da população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .  M É T O D O S  
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3.1 Delineamento 
 

Estudo descritivo sobre a competência de leitura em alunos surdos inclusos 

na rede regular de ensino. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo, sob o protocolo número 

1991/09. Foram enviadas para os familiares dos alunos o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido, e todos os participantes o trouxeram assinado antes de serem 

submetidos aos testes do estudo. Além disso, foi solicitada autorização à Diretoria 

Regional de Educação Campo Limpo (Anexo 1) para a realização de contato com as 

escolas e execução do estudo. 

 

3.2 Cenário do estudo 
 

Esta pesquisa ocorreu na Diretoria Regional de Educação Campo Limpo, com 

alunos surdos inclusos na rede regular de ensino.  A DRE Campo Limpo é composta 

de cinco subdistritos, quais sejam, Campo Limpo, Capão Redondo, Vila Andrade, 

Jardim São Luiz e Jardim Ângela. Essa é uma região extremamente carente da 

cidade de São Paulo. 

A Prefeitura do Município de São Paulo tem matriculado em sua rede de 

ensino 860.000 alunos, distribuídos em 1432 escolas da rede direta. Na Diretoria 

Regional Campo Limpo, temos 110.890 alunos em 168 Unidades Educacionais da 

rede direta, sendo 71 Escolas de ensino Fundamental – EMEF, 48 escolas de 

educação infantil – EMEI e 49 centros de educação Infantil – CEI, nestas escolas 

temos 1962 alunos com quadro de deficiência. O registro desse dado no sistema 

On-line é realizado pela escola onde o aluno estuda baseado em informações dos 

responsáveis e laudos apresentados.  

Na região descrita foram encontrados 115 alunos com perda auditiva. A 

Prefeit ura de São Paulo ut iliza a nomenclatura no Sistema On-Line como: surdos 

leves/moderados surdos severo/profundos.  

Como o foco da nossa pesquisa é a leitura selecionamos somente os alunos 

que estivam frequentando o ensino fundamental.  
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3.3 Materiais e procedimentos 
 

Para a realização deste trabalho, iniciamos nosso percurso com uma 

pesquisa no Sistema On-line da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo onde 

levantarmos a quantidade e a localização dos alunos surdos inclusos na região. Em 

princípio, foram encontrados 115 alunos registrados com deficiência auditiva e 

surdez. Destes, 26 eram alunos da educação infantil e 24 frequentam o ensino de 

jovens e adultos – EJA. Os dois grupos citados foram excluídos, pois não fazem 

parte da população da nossa pesquisa.  

Dos indivíduos inicialmente elencados, 65 eram efetivamente elegíveis para o 

estudo, pois frequentam o ensino fundamental.  

A partir do levantamento de dados, iniciamos a localização desses alunos e 

as visitas foram iniciadas. 

Para a seleção dos sujeitos, foram considerados alguns critérios:  

 
• Que o aluno apresentasse perda auditiva de qualquer grau, bilateral 

comprovada por audiometria; 

• Que o aluno estivesse cursando o ensino fundamental de oito anos; 

• Que o aluno não apresentasse nenhum distúrbio neurológico e/ou psiquiátrico 

associado à deficiência auditiva ou surdez; 

• Que a família consentisse em sua participação nesse estudo, por meio da 

assinatura do Termo de Consent imento Livre e Esclarecido (Anexo 2). 

 
A confirmação dos critérios de inclusão ocorreu a partir da análise dos 

exames de audiometria, armazenados nos prontuários dos alunos nas escolas em 

que estavam matriculados.  

Foi elaborada uma ficha individual para registro das informações de cada 

aluno que continham as seguintes informações:  

 
• Se a escola t inha informações atualizadas sobre o aluno; 

• Se o aluno possui laudo/audiometria; 

• O grau de perda: leve, moderada, severa ou profunda; 
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• Qual o tipo de comunicação que o aluno utiliza: oral, oral/gestual, Libras; 

• Se utiliza prótese auditva; 

• Se tem atendimento fonoaudiológico; 

• Se frequenta Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão.  

 
Os 65 alunos estavam distribuídos em 35 diferentes unidades escolares. 

Entramos em contato com cada uma delas para confirmar os dados dos alunos e 

agendar visita para a realização dos testes.  

No caso dos alunos que frequentavam a Sala de Apoio e Acompanhamento à 

Inclusão que está localizada em uma escola, os testes foram aplicados nesse 

espaço em pequenos grupos, o que permitiu uma observação mais apurada dos 

processos que ali estavam sendo vividos. Houve seis visitas para a aplicação dos 

testes nos diferentes grupos.  

Os alunos que não frequentam a Sala de Apoio e Acompanhamento à 

Inclusão estavam em 19 escolas as quais foram visitadas para avaliação.  

Para realizarmos a aplicação dos testes, estabeleceu-se um diálogo com 

cada aluno, individualmente. Perguntou-se sobre a escola e sobre os colegas, com o 

intuito de verificar se, realmente, haveria perfeita compreensão do que estava sendo 

solicitado.  

Com os alunos surdos que utilizam a língua oral, explicou-se individualmente 

o que estava sendo pedido. Como todos os testes têm uma parte de treino, estes 

foram realizados em conjunto com a aplicadora que levava um modelo em tamanho 

maior e ia explicando cada questão e fazendo em conjunto com os alunos para 

garantir a compreensão. Esse procedimento foi realizado na sala de apoio e também 

nas classes regulares quando a aplicação foi realizada em conjunto para alunos 

ouvintes e surdos.  

 Pudemos observar que mesmo os alunos que utilizam a língua oral para se 

comunicar e que têm certa fluência verbal falam pouco e tiveram, durante o treino, 

dificuldades para compreender a comanda.  

Com os alunos com deficiência auditiva ou surdez que utilizam a língua de 

sinais para se comunicarem, a explicação foi dada, nessa língua. O procedimento foi 
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o mesmo, havendo uma pequena conversa na qual foi possível perceber que todos 

utilizaram a Libras com fluência, e então a explicação do teste e a parte de treino 

foram efetivadas.   

Como nosso objetivo é verificar a competência de leitura em alunos inclusos 

na rede regular de ensino, entendemos que seria interessante verificarmos como 

parâmetro para nosso trabalho como os alunos ouvintes se sairiam também nessa 

avaliação; sendo assim, nas escolas onde havia surdos inclusos que não 

frequentam sala de apoio, os alunos dessas classes foram convidados a 

participarem na aplicação do teste.  

O grupo de alunos ouvintes foi constituído por 71 alunos, eles foram 

selecionados, nas classes em que os alunos surdos estudavam. Como o número de 

alunos ouvintes foi maior que o de alunos surdos, utilizamos uma proporção de dois 

ouvintes para cada surdo, no ano do ciclo. Empregamos como critério de inclusão 

que tais alunos não apresentassem dificuldades de aprendizagem ou deficiência e 

que houvessem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 

histórico positivo de dificuldades de aprendizagem ou o quadro de outra deficiência 

associada foi critério de exclusão.  

Todos os alunos participantes do estudo foram submetidos aos testes de 

avaliação de competência Teste de Competência de Leitura de Palavras-TCLP 1.2, 

Teste de Compreensão de Leitura de Sentenças-TCLS 1.2 e Teste de Nomeação de 

Figuras por Escolha de Palavras Escritas 1.1. 

 

3.3.1 Método de aplicação e critério de análise 
 

Como já nos referimos anteriormente, para realizarmos a avaliação de 

proficiência de leitura dos alunos com surdez foram escolhidos três testes, Teste de 

Competência de Leitura de Palavras-TCLP, Teste de Nomeação de Figuras por 

Escolha de Palavras Escritas e Teste de Compreensão de Leitura de Sentenças-

TCLS. 
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Estes testes foram desenvolvidos e validados tanto em crianças surdas como 

ouvintes por Capovilla et al. (2004a; 2004b), tendo como referencial teórico o 

processamento da informação. 

No caso dessa pesquisa, os testes foram escolhidos não por seu referencial 

teórico, mas por serem os únicos testes de leitura validados em nossa língua. O 

autor validou os testes com a aplicação em alunos surdos do ensino fundamental em 

escolas especiais para surdos e traz em seus estudos uma análise detalhada dos 

estágios de desenvolvimento do aluno a partir dos tipos de erro que ele apresenta 

durante o teste.  

Em nosso trabalho não realizaremos a análise do erro, mas por meio dos 

mesmos testes, verificaremos a proficiência de leitura de palavras e sentenças. 

Passamos agora a explicar sinteticamente como cada um dos testes é 

organizado.   

  

 Teste de Competência de Leitura de Palavras- TCLP 1.2 (Capovilla et al., 
2004b; Capovilla, Raphael, 2004b) 
 

Na teoria do processamento da informação, os estágios de leitura pelo qual 

todos os alunos passam são os aspectos logográfico, alfabético e ortográfico. O 

estágio logográfico é caracterizado pelo fato de a criança tratar o texto “grosso 

modo”, como um desenho, e não como uma escrita alfabética, um código de 

correspondência entre determinadas letras (grafemas) e seus respectivos sons da 

fala (fonemas). Nesse estágio, a leitura consiste no reconhecimento visual global de 

uma série de palavras comuns que são encontradas com frequência. A criança vai 

perceber o geral da palavra, tratando-a como se fosse um desenho, porém não 

decodifica a palavra (Capovilla et al., 2004b; Capovilla, Raphael, 2004b).  

O teste de competência de leitura de palavras TCLP visa avaliar o grau de 

desenvolvimento de leitura silenciosa em alunos no ensino fundamental. Observa-se 

se os alunos conseguem discriminar corretamente entre palavras e não-palavras. O 

teste mostra as habilidades intelectuais nos diferentes estágios de leitura 
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logográfico, alfabético e ortográfico, nas estratégias ideovisuais, lexicais e 

perilexicais, envolvendo o reconhecimento e a decodificação no processo de leitura.  

Esse teste é caracterizado por uma figura e uma palavra, o aluno deve 

observar a figura e fazer um círculo em torno da palavra que for correta e fazer um 

“X” nas incorretas.   

Há dois subtestes com palavras corretas regulares (CV), (por exemplo: a 

figura de fada e a palavra FADA) e as corretas irregulares (CI) (por exemplo: a figura 

de um táxi e a palavra TÁXI). Há ainda cinco subtestes compostos de palavras 

incorretas. A primeira categoria são palavras semanticamente incorretas ou vizinhas 

semânticas (VS), isto é, quando a palavra difere da figura (por exemplo: figura de 

peixe e palavra cobra); a segunda categoria pseudopalavras estranhas (PE) (por 

exemplo: figura de mão e palavra “rassuno”). Há a terceira categoria pseudopalavras 

homófonas (PH) (por exemplo: figura de gênio e a palavra “jenio”), a quarta 

categoria é pseudopalavras pseudo-homófonas com trocas fonológicas ou vizinhas 

fonológicas (VF) (por exemplo: figura de mágico e palavra MÁCHICO). Na quinta 

categoria, estão as pseudopalavras pseudo-homófonas com trocas visuais ou 

vizinhas visuais (VV) (por exemplo: figura de televisão, e a palavra TEIEUISÃO). O 

TCLP 1.2 está reordenado por grau de dificuldade crescente, porém com o mesmo 

vocabulário utilizado no TCLP 1.1.  

O teste demostrou diferenças entre ouvintes e surdos, no que diz respeito ao 

seu resultado: os leitores ouvintes detectam mais acertos entre as palavras vizinhas 

visuais (VV) do que nas pseudopalavras homófonas (PH) e nas pseudopalavras 

pseudo-homófonas com trocas fonológicas ou vizinhas fonológicas (VF), apontando 

que se deixaram enganar mais pela semelhança fonológica. Esses leitores ainda se 

deixaram enganar mais pelas pseudopalavras pseudo-homófonas com trocas 

fonológicas ou vizinhas fonológicas (VF), ou seja, tiveram maior dificuldade em 

reconhecer a homofonia do que a semi-homofonia. Além disso, detectaram mais 

corretamente as pseudopalavras estranhas (PE) do que as semanticamente 

incorretas ou vizinhas semânticas (VS). Isso mostra que os alunos ouvintes 

possuem maior dificuldade nas palavras ortográficas e fonologicamente familiares, 

ainda que semanticamente, inadequadas às figuras do que nas pseudopalavras 

ortográficas e fonologicamente estranhas.  
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 Teste de Nomeação de Figuras por Escolha de Palavras Escritas em suas 
versão 1.1 (Capovilla, Raphael, 2005a) 
  

No teste de Nomeação de Figuras por Escolha (TNF) avalia-se o 

desenvolvimento da habilidade de nomear figuras por meio da escolha de palavras 

escritas. Analisa-se também o envolvimento de processos quirêmicos, ortográficos e 

semânticos dessa nomeação. Em nosso trabalho, utilizamos a versão 1.1. Em todas 

as versões, existem 36 itens, cada qual com uma figura modelo ladeada por quatro 

palavras escritas para alternativas de escolha. Essas quatro alternativas consistem 

em uma palavra alvo que corresponde à imagem e três palavras distraidoras, que 

induzem ao erro de leitura (paralexias), capazes de revelar o estágio de 

desenvolvimento. A distraidora quirêmica é aquela cujo sinal subjacente assemelha-

se ao sinal da figura a ser nomeada, sendo que tal semelhança pode induzir a uma 

paralexia quirêmica. A ortográfica é aquela cuja forma do significante assemelha-se 

à palavra alvo, sendo que tal semelhança pode induzir à paralexia ortográfica. A 

semântica é aquela que tem alguma relação com o significado da figura a ser 

nomeada, embora não corresponda exatamente a ela. O escore máximo do teste é 

de 36 pontos sendo um ponto atribuído para cada correlação correta.  

 

 Teste de Compreensão de Leitura de Sentenças-TCLS 1.2 (Capovilla, 
Raphael, 2005b)   
 

No teste de Competência de Leitura de Sentenças (TCLS), avalia-se o 

desenvolvimento da habilidade de extrair o significado de sentenças de 

complexidade variável. A aquisição dessa habilidade demanda competências para 

decodificação, conhecimento de vocabulário, memória e processamento sintático, 

entre outras. Para conseguir alcançar seu objetivo, apresentam-se no teste 

sentenças escritas com extensão, vocabulário e complexidade sintática variável.  

Dispõe-se de cinco figuras alternativas e entre elas, o aluno deverá marcar a que 

melhor corresponde ao significado preciso.     

O TCLS é composto de seis itens de treino e quarenta itens de teste, sendo 

cada item composto de uma sentença e cinco figuras alternativas, uma delas 
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correspondendo ao significado da sentença. As outras quatro figuras são 

distraidoras, isto é, referem-se a figuras isoladas ou a segmentos menores da 

sentença. A função das figuras distraidoras é induzir ao erro decorrente da leitura e 

da compreensão incompleta do significado e, assim, permitir a detecção de 

insuficiência no processamento sintático. Para se realizar a avaliação do 

desempenho no teste, cada sentença respondida corretamente vale um ponto, 

perfazendo a pontuação máxima de 40 pontos.  

O teste de Competência de Leitura de Sentenças (TCLS) apresenta-se em 

duas versões (TCLS 1.1 e TCLS 1.2). No TCLS 1.2, a disposição das sentenças 

está reordenada por grau de dificuldade crescente, e estão agrupadas por série 

escolar a partir da qual passam a ser respondidas corretamente pela maioria dos 

examinados surdos daquela série. 

Esse modelo teórico oferece um estudo do processamento de leitura em 

surdos. Torna-se possível acompanhar o desenvolvimento da competência de leitura 

de sentenças no sentido de processamento sintático e de habilidades de extração de 

significados. 

 

3.4 Análise dos dados 
 

Os dados coletados foram transcritos para um banco de dados constituído em 

Excel, e analisados pelos software: SPSS V16, Minitab 15 e Excel Office 2007. 

Foram tabuladas a freqüência das variáveis pesquisadas e associações, 

quando pertinentes, bem como média, mediana e desvio-padrão. A análise 

estatística foi realizada, utilizando-se a Correlação de Spearman, a fim de 

compreender o grau de correlação entre as variáveis. Foram usados: o Teste de 

Kruskal-Wallis, buscando a comparação de duas variáveis, simultaneamente, o 

Teste de Mann-Whitney (apropriado para baixas amostragens), buscando a 

comparação de duas amostras independentes e a comprovação de duas variáveis 

simultaneamente, e o Teste de Igualdade de duas Proporções, visando a 

comparação da proporção de respostas de duas determinadas variáveis 

determinadas e/ou seus níveis estatisticamente significantes. O nível de significância 
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foi definido em 0,05% (5%) e os intervalos de confiança construídos ao longo do 

trabalho foram de com 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  R E S U L T A D O S  
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Neste capítulo, serão descritos os resultados obtidos na avaliação de 

proficiência de leitura dos 106 escolares surdos e ouvintes.  

Para a análise, o nível de significância foi 0,05% e os testes utilizados foram, 

teste de Anderson-Darling, gráfico de distribuição de normalidade, e 

homocedasticidade teste de Levene. 

Para realizarmos a análise dos dados trabalhamos com dois grupos a 

princípio, alunos do ciclo I no qual estão inclusos o 2º, 3º e 4º ano do ensino 

fundamental e o segundo grupo composto por alunos que frequentam o 5º, 6º e 7º 

ano ciclo II.  

Dos 65 alunos inicialmente elegíveis para nosso estudo foram excluídos 5 

(16,7%) por apresentaram deficiência intelectual associada, 3 (10%) por não 

frequentarem mais a escola, 4 (13,3%) por terem perda auditiva unilateral, 2 (6,7%) 

por apresentarem problemas de processamento auditivo, 4 (13,3%) por não 

comparecimento no dia da aplicação e 9 (30%) por terem sido indicados de forma 

equivocada no sistema On-Line. 

Portanto, o grupo de alunos pesquisados foi de 35 alunos com surdez e 71 

alunos ouvintes que frequentam as mesmas classes que os alunos surdos como 

grupo parâmetro. Nesse grupo, 53 (50%) alunos eram do sexo feminino.  A faixa 

etária da população avaliada ficou entre 7 e 16 anos. 

Nossa pesquisa contou com 35 sujeitos e sua caracterização em termos de 

grau de perda, atendimento fonoaudiológico, modo de comunicação, utilização de 

AASI, histórico de atendimento fonológico, atendimento em sala de apoio e ano do 

ciclo que frequentam encontra-se descritas na tabela 1. 
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Tabela 1. Caracterização dos alunos surdos estudados com relação a perda auditiva, tipo e 
modo de comunicação, uso do AASI , histórico de fonoterapia, ano do ciclo e atendimento em 
SAAI 

                                         Grau de Perda Auditiva 

 Leve Moderada Severa Profunda 

 N % N % N % N % 

 4 11,4 6 17,1 11 31,4 14 40 

Tipo de comunicação         

Oral 4 100 6 100 6 54,5 - - 

Oral\Gestual - - - - 5 45,5 10 71,4 

Libras - - - - - - 4 28,6 

Usa aparelho de 
amplificação sonora 
(AASI) 

        

Não 3 75 6 100 11 100 8 57,2 

Unilateral 1 25 - - - - 3 21,4 

Bilateral (ou Binaural) - - - - - - 3 21,4 

Faz terapia 
fonoaudiológica         

Não 4 100 6 100 11 100 12 85,7 

Sim - - - - - - 2 14,3 

Frequenta SAAI 0 0 5 83,3 5 50 6 42,8 

Anos do ciclo          

Alunos do ciclo I         

2º, 3º, 4º  - - 5 83,3 2 12,5 1 6,25 

Alunos do ciclo II         

5º,6º, 7º - - 2 12,5 4 25 2 12,5 

Alunos sem SAAI         

Alunos do ciclo I         

2º, 3º, 4º  2 10,5 - - 2 10,5 4 21,0 

Alunos do ciclo II         

5º,6º, 7º  3 15,7 3 15,7 3 15,7 2 10,5 
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Os alunos com surdez pesquisados foram separados em dois grupos, os que 

frequentam sala de apoio e os que não frequentam. Temos no primeiro grupo N = 16 

alunos e no segundo grupo N = 19 alunos.  

Dos alunos que frequentam sala de apoio, 8 (50%) deles estão no primeiro 

ciclo do ensino fundamental e 8 (50%) no segundo ciclo, ensino fundamental II. Dos 

alunos que não frequentam SAAI temos 8 (42,8%) no ciclo I e 11 (57,9%) no ensino 

fundamental II.  

 Em relação aos tipos de perda temos no primeiro grupo 7 (43,7%) perda 

moderada, 6 (37,5%) perda severa e 3 (18,7%) perda profunda.  

No grupo que não frequenta a SAAI 5 (23,5%) têm perda leve, 3 (15,7%)  

perda moderada, 5 (26,3%) perda severa e 6 (31,5%) perda profunda. 

Podemos ressaltar que somente 2 (5,7%) dos alunos com deficiência auditiva 

ou surdez fazem atendimento fonoaudiológico, somente 4 (11,4%) utilizam aparelho 

retroauricular unilateral e 3 (8,5%) utilizam aparelho retroauricular bilateral. 

Quanto à forma de comunicação 16 (45,7%) utilizam a oralidade, 15 (42,8%) 

utilizam uma mescla de formas de comunicação oral/gestual e somente 4 (11,4%) 

utilizam a Libras como meio de comunicação.  

A Tabela 2 apresenta o desempenho dos alunos com deficiência auditiva ou 

surdez nos testes TCLP, TNF e TCLS. Temos também dois grupos os alunos que 

frequentam sala de apoio e o grupo que não frequenta. 

Tabela 2. Comparação de grupos para percentual de acerto nos testes TCLP, 

TFN e TCLS. 
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Tabela 2. Comparação de grupos para percentual de acerto nos testes TCLP, TFN e TCLS 

 Média Mediana Desvio 
padrão N IC P-valor 

TCLP       

Surdos com apoio* 70,7 74,3 17,9 16 8,8 
<0,001 

Surdos sem apoio** 67,2 75,7 25,4 19 11,4 

TFN       

Surdos com apoio* 76,0 86,1 24,9 16 12,2 
<0,001 

Surdos sem apoio** 70,5 94,4 33,4 19 15,0 

TCLS       

Surdos com apoio* 34,7 28,8 31,3 16 15,3 
<0,001 

Surdos sem apoio** 49,7 40,0 37,5 19 16,9 

Legenda: 
*Surdo com apoio: alunos que frequentam SAAI. 
**Surdo sem: alunos que não frequentam SAAI. 
* p-valores considerados estatisticamente significativos perante o nível de significância adotado. 

 

 

Como pudemos observar na tabela 2 não há diferença significante entre o 

percentual de acertos entre os grupos de alunos surdos que frequentam sala de 

apoio e os que não a frequentam.  

Sendo assim, vamos juntar o grupo de alunos com surdez em um único grupo 

e realizar análise com os alunos a ouvintes, como parâmetro de desenvolvimento 

conforme a Tabela 3. 
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Tabela 3. Comparação de grupos para percentual de acerto nos testes TCLP, TFN e TCLS 

 Média Mediana Desvio 
padrão N IC P-valor 

TCLP       

Ouvintes  84,5 90,0 15,9 71 3,7 
<0,001 

Surdos  68,8 74,3 22,1 35 7,3 

TFN       

Ouvintes  91,6 97,2 16,3 71 3,8 
<0,001 

Surdos 73,0 91,7 29,5 35 9,8 

TCLS       

Ouvintes  75,7 90,0 32,3 71 7,5 
<0,001 

Surdos 42,9 32,5 35,1 35 11,6 

Legenda:  
***Surdos: somatória de surdos com e sem SAAI 
Legenda: * p-valores considerados estatisticamente significativos perante o nível de significância 
adotado. 
 

 

Concluímos que existe diferença, estatisticamente significante entre os dois 

grupos. Analisando esta tabela, notamos que há diferença entre o grupo de ouvintes 

e de alunos com  surdez. A média estatística para o número de acertos do TCLP em 

ouvintes é de 84,5% e para os alunos surdos de 68,8%, no TFN, a média de acertos 

em ouvintes é de 91,6% considerada estatisticamente diferente da média de surdos 

que é de 73,0%. Quanto ao TCLS há também diferença significante de acertos entre 

ouvintes e surdos, tendo os ouvintes média de acerto de 75,7% e os surdos média 

de 42,9%. 

Para finalizar, vamos utilizar a Correlação de Spearman, para medir o grau de 

relação entre série, idade e os percentuais totais de acerto de cada teste. Esta 

análise será feita separadamente para cada grupo. Vale lembrar que para validar as 

correlações, fizemos uso do Teste de Correlação. 
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Tabela 4. Correlação de Série, Idade e Testes em Ouvintes e Surdos  

 Série Idade TFN TCLP 

Ouvintes      

Idade 
Corr 93,1% - - - 

p-valor <0,001 - - - 

TFN 
Corr 63,5% 58,1% - - 

p-valor <0,001 <0,001 - - 

TCLP 
Corr 75,2% 64,9% 69,2% - 

p-valor <0,001 <0,001 <0,001 - 

TCLS 
Corr 71,7% 70,3% 66,4% 79,0% 

p-valor <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Surdos     

Idade 
Corr 76,2% - - - 

p-valor <0,001 - - - 

TFN 
Corr 44,6% 3,8% - - 

p-valor 0,007 0,827 - - 

TCLP 
Corr 55,2% 17,6% 83,6% - 

p-valor 0,001 0,312 <0,001 - 

TCLS 
Corr 54,2% 18,0% 54,2% 64,8% 

p-valor 0,001 0,301 0,001 <0,001 

 

 

Como exemplo, vamos analisar a correlação de série com TCLP. No grupo de 

Ouvintes, o valor foi de 75,2% e, no de Surdos foi de 55,2%. A correlação foi mais 

significante no grupo de ouvintes o que aponta que quanto maior o ano do ciclo, 

maior também será o percentual de acerto em TCLP.  
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Neste trabalho, estabeleceu-se, como propósito o aprofundamento da 

discussão sobre a proficiência de leitura de crianças surdas, inclusas na rede regular 

de ensino. Vários trabalhos foram realizados, buscando compreender como e o quê 

esses alunos aprendem (Cárnio, 1995; Trenche, 1995; Garolla, 2000, Fialho et al., 

2002-2003; Lacerda, 2006; Sampaio, 2006; Tenor, 2008).  

Nosso objetivo é avaliar a competência de leitura em alunos surdos que 

estejam frequentando o ensino fundamental na rede regular de ensino. Para realizar 

essa tarefa, inicialmente buscamos saber quantos alunos com surdez frequentam as 

escolas da Diretoria Regional Campo Limpo e levantamos 65 sujeitos passíveis de 

se encaixar no perfil.  

Do número inicial podemos apontar que 16,7% (5) apresentavam deficiência 

intelectual associada, fato que não era possível ser visualizado a partir do registro do 

Sistema On-Line, 10% (3) não estavam mais frequentando a escola, 13,3% (4) 

tinham perda unilateral e 6,7% (2) apresentavam problemas de processamento 

auditivo e não perda auditiva.  

Os dados nos mostram dificuldade importante da instituição escola para 

registrar e diferenciar os alunos com que trabalha, generalizando as informações 

recebidas, provavelmente por falta de conhecimento. O modelo inclusivo sustenta-se 

em uma filosofia que advoga a solidariedade e o respeito mútuo às diferenças 

individuais e sua relevância se dá para que a sociedade aprenda a conviver com as 

diferenças. Contudo, como pudemos verificar pelos dados acima, essas diferenças 

não conseguem ser observadas pelos educadores. A formação é fundamental, mas 

esta não ocorre com a rapidez que esses alunos necessitariam (Lacerda, 2006).  

Em nosso levantamento, pudemos verificar que 45,7% dos alunos surdos 

utilizam-se da comunicação oral, 42,8% utilizam a oralidade associada a gestos 

indicativos e somente 11,4% utilizam a Libras como forma de comunicação. O que 

nos chama a atenção, é que apesar da maioria deles utilizar a comunicação oral 

como forma de expressão, somente 20% desses alunos usam aparelho 

retroauricular e 5,7% fazerem terapia fonoaudiológica de reabilitação. Esse dado nos 

aponta que esses alunos devem ter dificuldade significativa na compreensão dos 

conteúdos apresentados na escola, visto que as aulas priorizam a trasnsmissão dos 
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conhecimentos por meio as oralidade (Trenche, 1995; Chiari et al., 2006; Costa, 

Chiari, 2006; Lacerda, 2006; Lichtig et al., 2008; Crato, Cárnio, 2009; Farran et al., 

2009; Worsfold et al., 2010).  

O acesso à língua de sinais deve ocorrer precocemente e, para que se 

efetive, é necessário que haja ambiente favorável, com familiares, educadores e 

colegas todos motivados para utilizar essa língua. Quando esse fato não ocorre, o 

professor ficará impedido de realizar seu trabalho de alfabetização e o aluno ficará 

impossibilitado de desenvolver a aquisição das habilidades de leitura e escrita, o que 

irá comprometer, sobremaneira, seu desenvolvimento linguístico, educacional e, por 

conseguinte profissional (Crato, Cárnio, 2009).   

Quanto ao número de alunos atendidos na Sala de Apoio e Acompanhamento 

à Inclusão, a legislação vigente, seja federal ou municipal aponta como fator 

fundamental esse espaço de trabalho para o aluno com surdez, pois é nesse lugar 

que poderá dirimir suas dúvidas e aprofundar seus conhecimentos em sua língua 

materna, a Libras, ou mesmo na língua oral (Atendimento Educacional Especializado 

- Surdez, 2007) Da população estudada, somente 45,7% dos alunos frequentam 

essa sala. 

Em relação ao nível de escolaridade desses alunos, podemos dizer que 

temos dois grupos distintos; os que frequentam a SAAI são 50% (8) do ciclo I e 50% 

(8) do ciclo II. Dos alunos que não frequentam a SAAI temos 8 (42,8%) no ciclo I e 

11 (57,9%) no ciclo II. A diferença apontada nos testes entre estes grupos não foi 

significante. Apesar desse fato, podemos dizer a partir das observações realizadas 

que os alunos que frequentam a sala de apoio possuem maior fluência na 

comunicação e apresentaram uma compreensão mais aguçada quando da aplicação 

dos testes. 

Levando-se em consideração todas as situações apontadas anteriormente e 

buscando avaliar com efetividade a proficiência de leitura dos alunos, foram 

aplicados três testes, Teste de Competência de Leitura de Palavras, Teste de 

Nomeação de Figuras por Escolha e Teste de Competência de Leitura de 

Sentenças.  
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Os testes propostos baseiam-se na teoria de processamento da informação, 

entendendo que, para o surdo, a leitura e o código alfabéticos são sistemas 

artificiais. A diferença apontada é que, para os ouvintes, a relação é direta, ou seja, 

utiliza recursos da fala para apreender o sistema da leitura e escrita, porém, para os 

surdos, esse processo não é direto, pois não utiliza os recursos da fala ou ainda, 

pode utilizar a sinalização (Capovilla, Raphael, 2004a, 2004b; Capovilla, Raphael, 

2005a, 2005b). 

Para o surdo, a escrita não mapeia a forma com que está se comunicando, 

portanto, não é capaz de resgatar a palavra diretamente. Outros estudos apontam 

que o surdo que tem a língua de sinais como primeira língua, utilizar-se-á de vários 

recursos para compreender o texto, entre eles, as imagens do texto, a sinalização, 

gestos durante a leitura e datilologia (Capovilla, Raphael, 2004a, 2004b; Dye et al., 

2008; Cárnio et al., 2010).  

A compreensão da leitura exige diversos processos cognitivos, dentre eles, a 

decodificação, o conhecimento de vocabulário, a memória, a inferência e outras 

estratégias necessárias para a compreensão do texto (Cárnio et al., 2010).  

Em relação a comparação do desempenho de competência de leitura de 

alunos surdos que possuem apoio na escola regular com seus pares por sexo e 

idade, que não são atendidos por este serviço encontramos que no Teste de 

Competência de Leitura de Palavras-TCLP, cujo objetivo é mostrar se a criança 

consegue discriminar através da leitura, palavras e não-palavras e indica habilidades 

intelectuais de leitura nos estágios lográfico, alfabético ou ortográfico, o grupo de 

alunos que frequenta SAAI obteve 70,7% de acerto e o grupo que não freqüenta 

SAAI 67,2% de acerto.  

No Teste de Nomeação de Figuras–TNF, onde há opção de escolha, o 

primeiro grupo (apoio na SAAI) teve 76% de acerto e o grupo que não frequenta 

SAAI 70,5%, 

Quanto ao Teste de Leitura e Compreensão de Sentenças-TCLP, que avalia a 

compreensão de leitura de sentenças o grupo com SAAI obteve 34,7% de acerto e o 

grupo sem SAAI obteve 49,7% de acerto. Os números apontam que não há 
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relevância estatística nesse resultado, porém ressaltam dificuldade significante 

maior de compreensão de enunciados mais elaborados. 

Podemos inferir a partir desse resultado que os alunos surdos de ambos os 

grupos leêm melhor palavras do que sentenças. Esse resultado pode apontar para o 

fato de que como não há uma interação comunicativa efetiva entre alunos e 

professores e, tendo em vista a importância da construção de sentidos e da 

generalização das palavras nos diversos contextos, estes alunos conseguem 

apreender de forma mais efetiva palavras (Carnio, 1995), o que pode gerar a 

dificuldade de compreensão na leitura de sentenças quando a leitura termo a termo 

não é possível (Lodi, 2006; Trenche, Balieiro, 2006).   

Quanto ao objetivo de analisar o desempenho de competência de leitura, 

entre alunos surdos inclusos e alunos ouvintes dos mesmos anos do ciclo, pudemos 

verificar que no Teste de Leitura de Palavras –TCLP os alunos ouvintes obtiveram 

média de acerto de 84,5%, em comparação aos surdos que obtiveram 68,8%. A 

partir desses dados, podemos indicar que os ouvintes conseguem beneficiar-se mais 

da aprendizagem escolar baseada na oralidade e que os surdos, apesar de um 

menor percentual de acerto estão atingindo desempenho satisfatório.  

No Teste de Nomeação de Figuras por Palavras Escritas-TFN, há diferença, 

estatisticamente, significativa da média de acertos dos ouvintes em 91,6% e dos 

deficientes auditivos e surdos 73,0%.   

O terceiro teste apresentado, o Teste de Competência de Leitura de 

Sentenças aponta, como os anteriores, diferenças significantes entre o grupo de 

ouvintes e de surdos. A média de acerto dos alunos ouvintes foi de 75,5%, enquanto 

que os surdos apresentaram 42,9%. O resultado está de acordo com estudos que 

apontam como habilidades necessárias para se compreender um texto escrito, a 

decodificação e a compreensão. Quando a criança aprende a ler, ela decodifica as 

palavras, o quê não significa que compreende o texto que está sendo lido (Oakhill et 

al., 2003; Trenche, Balieiro, 2004; Giangiacomo, Navas, 2008; Silvanin, Scheuer, 

2008; Capellini, Conrado, 2009; Cárnio et al., 2010).  
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Como foi avaliada a compreensão da leitura de sentenças, os alunos ouvintes 

e surdos mostram que possuem maior habilidade de decodificação, mas não a 

compreensão dos seus enunciados (Oakhill et al., 2003; Navas, Santos, 2004).  

Nesse resultado, há uma correlação diferenciada, pois o fator ano do ciclo 

interfere no resultado. O Teste de Competência de Leitura de Sentenças avalia o 

processamento sintático das sentenças, o que exige do aluno habilidades 

diferenciadas das apresentadas nos testes TFN e TCLP (Capovilla, Raphael, 

2005b).  

O dado confirma a posição de alguns autores sobre o fato de que os surdos 

conseguem aprender com relativa facilidade a decodificação de símbolos gráficos, 

porém apresentam dificuldades na compreensão do texto em sua estrutura mais 

profunda. Há uma correlação diferenciada, pois o fator ano do ciclo interfere no 

resultado. Capovilla et al. (2006) relatam que o Teste de Competência de Leitura de 

Sentenças avalia o processamento sintático das sentenças, o que exige do aluno 

habilidades diferenciadas das apresentadas nos testes TFN e TCLP (Cárnio, 1995; 

Capovilla, Raphael, 2005b). 

A análise, referente à correlação idade/ciclo apontou que quanto mais velhos 

e quanto maior o nível de escolaridade, melhor será o resultado nos testes (Antia et 

al., 2005; Capovilla, Raphael, 2005b). 

 Os resultados confirmam que para os testes de leitura de palavras a 

correlação entre idade e série é menos significativa em relação ao teste de leitura de 

sentenças (Capovilla, Raphael, 2005b). Este resultado pode ser explicado pela 

forma como se dá aprendizagem dos alunos principalmente por meio de palavras 

soltas (Carnio, 1995).   

Pudemos verificar que o desempenho nos testes mostra correlação positiva 

em função da série escolar, em que os alunos se encontram. O resultado sugere 

uma disparidade entre a aprendizagem de alunos ouvintes e surdos, mesmo que, os 

ouvintes também tenham mostrado fragilidades em seu processo de leitura.  

Encontramos como limitações do estudo: a falta de informações qualificadas 

sobre o aluno na escola; há poucos dados sobre sua vida escolar pregressa, qual 

acompanhamento realiza e se realiza. As informações sobre a deficiência são vagas 
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e não criteriosas, devido ao fato de que a ficha de saúde é preenchida normalmente 

por funcionários da secretaria da escola. Os professores têm pouca informação 

sobre esses alunos e em pesquisa realizada, os educadores relatam que têm 

dificuldade de significar as informações sobre os documentos da área médica, ou 

mesmo de qualificar as informações que lhes são dadas pelas famílias, sem a 

comprovação de nenhum documento (Luccas, 2008).  

Outro fato que nos chamou a atenção foi a comunicação dos alunos. A 

maioria deles utiliza a comunicação oral, sendo que somente uma pequena parcela 

possui aparelho de amplificação sonora e tem acompanhamento em terapia 

fonoaudiológica. Outro aspecto relevante é a falta de tradutores-intérpretes em 

Libras nas classes onde o aluno usa essa língua para se comunicar. 

A partir das observações formuladas, podemos afirmar que há necessidade 

de modificações significativas na estrutura do ensino regular para receber os alunos 

com surdez de forma eficaz.  

Podemos apontar alguns aspectos, como a formação específica para os 

professores que têm, em suas classes, alunos deficientes auditivos e surdos, 

buscando que compreendam a importância da mudança de práticas pedagógicas, 

que propiciem uma efetiva comunicação e uma aprendizagem real, além da 

importância da presença do profissional tradutor intérprete.  

Apesar da preocupação que as redes de ensino têm tido com essa questão, 

ainda são incipientes as intervenções no processo de escolarização desses alunos. 

Esperamos que este trabalho suscite maiores discussões sobre o tema buscando 

soluções efeitvas para o ensino de alunos surdos nas classes regulares.  

Para que haja uma mudança na educação é preciso avaliações periódicas 

com foco na formação permanente dos professores e dos gestores da escola. Essas 

medidas podem em médio prazo, diminuir a discriminação e melhorar as 

metodologias de ensino, possibilitando uma educação de qualidade para os alunos 

surdos. Novas pesquisas devem, portanto, ser realizadas nessa direção.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  C O N C L U S Õ E S  
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Após a análise e a discussão, à luz de bibliografia específica, podemos dizer 

que este estudo nos permitiu concluir que: 

1. Há uma diferença na competência de leitura entre ouvintes e surdos 

inclusos na rede regular de ensino.  

2. Os alunos surdos, inclusos na rede regular de ensino, que frequentam 

classes de SAAI, não apresentam diferença significante na proficiência em leitura 

com relação aos alunos surdos que não possuem este atendimento. 

3. As escolas pesquisadas onde os alunos surdos estão matriculados 

possuem poucos conhecimentos sobre seu aluno, as informações são generalizadas 

e não auxiliam na reflexão e implementação de metodologias adequadas ao ensino 

desses alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .  A N E X O S  
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ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre Esclarecido Diretoria Regional de 
Educação Campo Limpo 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

Para a realização do projeto de pesquisa “Competência de leitura em alunos surdos inclusos na 
rede regular de ensino”, conto com sua participação voluntária neste estudo que será realizado com a 
população de alunos surdos inclusos na rede regular de ensino de São Paulo, tendo como objetivo 
analisar a competência de leitura deste aluno. 

Utilizaremos um teste de avaliação de leitura validado que estará em anexo a este Termo e será 
apresentado e explicado tanto aos responsáveis, como ao próprio pesquisando, antes da assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Em qualquer etapa da pesquisa você poderá entrar em contato com o profissional responsável 
para esclarecimentos de eventuais dúvidas, bem como ter livre acesso aos dados, resultados parciais 
ou conclusão da pesquisa, ou seja, poderá ficar ciente do andamento deste estudo sempre que o 
desejar. O investigador é a Pedagoga Marcia Regina Zemella Luccas, habilitada em Educação dos 
Distúrbios da Àudio-Comunicação  que pode ser encontrada no endereço: Av. Nossa Senhora do 
Bom Conselho, nº 65, Jardim Laranjal -São Paulo, telefone: 5812-0083. Se você tiver alguma 
consideração a fazer ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) – Rua Pedro de Toledo, 715 1o andar – Presidente Prof. Dr. José Osmar Medina 
Pestana. Telefone – 5576-4564. A retirada deste consentimento poderá ocorrer também a qualquer 
momento, podendo você deixar de participar desta pesquisa sem qualquer prejuízo. As informações 
obtidas serão analisadas, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, 
ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Sua colaboração é essencial para a realização deste estudo que poderá ajudar na educação de 
crianças com surdez na rede regular de ensino.  

Comprometo-me a atender os dispositivos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde. Salientamos que este estudo não trará nenhum tipo de exposição aos pesquisados e que 
estes dados deverão ser publicados em eventos e/ou periódicos científicos. 

Ficam claros para mim quais são os propósitos desta pesquisa, os procedimentos a serem 
realizados, as garantias de sigilo/confidenciais e de esclarecimentos. Ficou claro também que a 
minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante a mesma, sem 
penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 
 
________________________________         _________________________ 
Assinatura do responsável                                    Assinatura do pesquisando 
 
Somente para o responsável do projeto: 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido dos pais ou 
responsáveis para a participação nesta pesquisa. 
 
_________________________________             ____________________ 
Assinatura do responsável pela pesquisa                         Data 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP-EPM) 

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA 

 



A n e x o s  | 61 

 
 

 

ANEXO 3 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - UNIFESP 
 

 
 



A n e x o s  | 62 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 .  R E F E R Ê N C I A S  

 



R e f e r ê n c i a s  | 64 

 
 

 

Antia SD, Reed S, Kreimeyer KH. Written language of deaf and hard-of-hearing 
students in public schools. J Deaf Stud Deaf Educ. 2005;10(3):244-55. 

Barbosa JJ. Alfabetização e leitura. 2a ed. São Paulo: Cortez; 1992. 

Barreto R. PCN: parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa. 2a ed. Rio de 
Janeiro: DP & A; 1997.  

Bortoleto RH, Rodrigues OM, Palamin ME. A inclusão escolar enquanto prática na 
vida acadêmica de portadores de deficiência auditiva. Rev Espaço. 2002-2003;18-
19:45-50. 

Capellini SA. Fonoaudiologia e leitura e escrita: uma atuação por ser redescoberta: 
[editorial]. Rev CEFAC [Internet]. 2007 [citado 2011 Jan 22];9(4):[cerca de 2 p.]. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
18462007000400002. 

Capellini SA, Conrado TL. Desempenho de escolares com e sem dificuldades de 
aprendizagem de ensino particular em habilidade fonológica, nomeação rápida, 
leitura e escrita. Rev CEFAC [Internet]. 2009 [citado 2011 Jan 22];11 Supl 2:183-93. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
18462009000600008. 

Capovilla AG, Capovilla FC, Suiter I. Processamento cognitivo em crianças com e 
sem dificuldades de leitura. Psicol Estud. 2004a;9(3):449-58. 

Capovilla AG, Dias NM. Desenvolvimento de estratégias de leitura no ensino 
fundamental e correlação com nota escolar. Psicol Rev (Belo Horizonte). 
2007;13(2):363-82. 

Capovilla FC, Capovilla AG, Viggiano KQ, Bidá MC. Avaliando compreensão de 
Sinais da Libras em escolares surdos do Ensino Fundamental. Interação Psicol. 
2004b;8(2):159-69. 

Capovilla FC, Raphael WD. Artes e cultura, esportes e lazer. São Paulo: Edusp; 
2004a. (Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em libras; vol 
2). 

Capovilla FC, Raphael WD. Educação. São Paulo: Edusp; 2004b. (Enciclopédia da 
língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em libras; vol 1). 

Capovilla FC, Raphael WD. Comunicação, religião e eventos. São Paulo: Edusp; 
2005a. (Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em libras; vol 
4). 

Capovilla FC, Raphael WD. Família e relações familiares e casa. São Paulo: Edusp; 
2005b. (Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em libras; vol 
3). 



R e f e r ê n c i a s  | 65 

 
 

 

Capovilla FC, Varanda C, Capovilla AG. Teste de competência de leitura de palavras 
e pseudopalavras: normatização e validação. Psic. 2006;7(2):47-59. 

Cárnio MS. Conceitos e compreensão de leitura do surdo no contexto da educação 
especial [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia 
Letras e Ciências Humanas; 1995. 

Cárnio MS, Csipai ES, Couto MIV. Relação entre níveis de compreensão e 
estratégias de leitura utilizadas por surdos sinalizadores em um programa 
terapêutico. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2010;15(2):206-12. 

Carvalho VL, Bevilacqua MC. Dramatização de histórias infantis com a criança 
deficiente auditiva: relato de um caso [monografia]. Bauru (SP): Universidade de São 
Paulo, Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Craniofaciais; 
1999.          

Chiari BM, Bragatto EL, Nishihata R, Carvalho CA. Perspectivas da atuação 
fonoaudiológica diante do diagnóstico e prognóstico da surdocegueira. Distúrb 
Comun. 2006;18(3):371-82. 

Congresso Nacional (BR). Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 
Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 
2000. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil [Internet], Brasília (DF). 2005 
Dez 23 [citado 2011 Jan 22]. [cerca de 1 tela] Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. 

Congresso Nacional (BR). Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da Republica Federativa do 
Brasil [Internet], Brasília (DF). 1996 Dez 23 [citado 2011 Jan 22]. [cerca de 1 tela] 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. 

Costa MC, Chiari BM. Verificação do desempenho de crianças deficientes auditivas 
oralizadas em teste de vocabulário. Pró-fono. 2006;18(2):189-96. 

Crato AN, Cárnio MS. Análise da flexão verbal de tempo na escrita de surdos 
sinalizadores. Rev Bras Educ Espec. 2009;15(2):233-50. 

Damázio MF. Educação escolar de pessoa com surdez: uma proposta inclusiva 
[tese]. São Paulo: Universidade Estadual de Campinas; 2005. 

Damázio MF. Pessoa com surdez [Internet]. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Especial; 2007 [citado 2011 Jan 22]. 45 p. (Atendimento 
Educacional Especializado). Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf. 

Dye MW, Hauser PC, Bavelier D. Visual skills and cross-modal plasticity in deaf 
readers: possible implications for acquiring meaning from print. Ann N Y Acad Sci. 
2008;1145:71-82. 



R e f e r ê n c i a s  | 66 

 
 

 

Farran LK, Lederberg AR, Jackson LA. Maternal input and lexical development: the 
case of deaf pre-schoolers. Int J Lang Commun Disord. 2009;44(2):145-63. 

Fávero LL, Koch IG. Linguistica textual: introdução. 8a ed. São Paulo: Cortez; 2007.  

Ferreira SPA, Dias MdGBB. Leitor e leituras: considerações sobre gêneros textuais e 
construção de sentidos. Psicol Reflex Crit. 2005;18(3):323-9. 

Fialho VL, Mendes EG, Salgado HM. Avaliando o rendimento escolar de alunos com 
deficiência auditiva em escolas regulares. Rev Espaço. 2002-2003;18-19:93-7. 

Fontes RJ. Educação especial: um capítulo à parte na história do direito à educação 
no Brasil. Ensaio: Aval Pol Publ Educ. 2002;10(37):503-26. 

Friães HM. Compreensão de textos por adolescentes surdos [dissertação]. São 
Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 1999. 

Garolla LP. A inserção da criança deficiente auditiva no ensino regular: os critérios 
de avaliação, retenção e aprovação segundo a lei de diretrizes e bases atual. In: 
Anais do XV Encontro Internacional de Audiologia; 2000 Mar 14-17; Bauru, São 
Paulo. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2000. p. 140. 

Garolla LP. Protocolo de avaliação da compreensão de leitura em crianças 
deficientes auditivas [dissertação]. São Paulo: Universidade Federal de são Paulo; 
2001. 

Giangiacomo MC, Navas AL. A influência da memória operacional nas habilidades 
de compreensão de leitura em escolares de 4ª série. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 
2008;13(1):69-74. 

Góes MC. Linguagem, surdez e educação. Campinas (SP): Autores Associados; 
1996.  

Guarinello AC, Berberian AP, Santana AP, Bortolozzi KB, Schemberg S, Figueiredo 
LC. Surdez e letramento: pesquisa com surdos universitários de Curitiba e 
Florianópolis. Rev Bras Educ Espec. 2009;15(1):99-120. 

Guerra GR. Escolarização do aluno com deficiência auditiva: estudo comparativo 
entre alunos do ensino regular e do ensino especial [tese]. São Paulo: Universidade 
Federal de São Paulo; 2005. 

Kleiman A. Leitura, ensino e pesquisa. Campinas (SP): Pontes; 1996. 

Kleiman A. Oficina de leitura. Campinas (SP): Pontes; 1993.  

Kleiman A. Texto e leitor. Campinas (SP): Pontes; 1992.  

Kober DC. Praticas de letramento do surdo. In: Moura MC, Vergamini SAA, Campos 
SRL, organizadores. Educação para surdos: práticas e perspectivas. São Paulo: 
Livraria Santos Editora; 2008. p. 161-87. 



R e f e r ê n c i a s  | 67 

 
 

 

Koch IV, Elias MV. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto; 
2007.  

Labriola LP. O que podemos fazer pelas crianças? Infância, escola e 
responsabilidade em Hanna Arendt.  In: Anais do 4º Colóquio do Lepsi [Internet]; 
2002 Out 19; São Paulo. São Paulo: Gráfica Expressão & Arte; 2004 [citado 2011 
Jan 22]. [cerca de 1 tela]. Disponível em: 
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000032002000400014&sc
ript=sci_arttext. 

Lacerda CB. A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem alunos, professores e 
intérpretes sobre esta experiência. Cad CEDES. 2006;26(69):163-84. 

Leibovici Z. Significações familiares da surdez. In: Anais do Congresso Surdez e 
Escolaridade: Desafios e Reflexões; 2003 Set 17-19; Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Instituto Nacional de Educação de Surdos, Divisão de estudos e pesquisas; 2003. 

Lichtig I, Couto MIV, Leme VN. Perfil pragmático de crianças surdas em diferentes 
fases lingüísticas. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2008;13(3):251-7. 

Lobo PA, Lima LA. Comparação do desempenho em leitura de palavras de crianças 
com e sem transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Rev CEFAC. 
2008;10(4):471-83. 
 
Lodi AC. Leitura em segunda língua: um estudo com surdos adultos. In: Berberian 
AP, Massi G, de Angelis CM, organizadoras. Letramento: referências em saúde e 
educação. São Paulo: Plexus; 2006. p. 244-73. 

Lodi AC. Plurilingüismo e surdez: uma leitura bakhtiniana da história da educação 
dos surdos. Educ Pesqui. 2005;31(3):409-24. 

Luccas MRZ. O diagnóstico clínico e sua interface com a educação. Temas 
Desenvolv. 2008;16(95):235-41. 

Ministério da Educação (BR), Secretaria de Educação Especial. Dificuldades de 
comunicação e sinalização: surdez [Internet]. 4a ed. Brasília: MEC; 2006 [citado 
2011 Jan 22]. 94 p. (Saberes e práticas da inclusão: educação infantil). Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/surdez.pdf 

Ministério da Justiça (BR). Declaração de Salamanca e linhas de ação sobre 
necessidades educativas especiais. 2a ed. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria 
Nacional dos Direitos Humanos; 1997.  

Miranda TG. Educação Especial no marco do currículo escolar. Noesis. 
2000;1(1):63-78. 

Moeller MP, Schick B. Relations between maternal input and theory of mind 
understanding in deaf children. Child Dev. 2006;77(3):751-66. 



R e f e r ê n c i a s  | 68 

 
 

 

Navas AL, Santos MT. Linguagem escrita: aquisição e desenvolvimento. In: Ferreira 
LP, Befi-Lopes DM, Limongi SC. Tratado de fonoaudiologia. São Paulo: Roca; 2004. 

Oakhill JV, Cain K, Bryant PE. The dissociation of word reading and text 
comprehension: evidence from component skills. Lang Cogn Process [Internet]. 2003 
[cited 2011 Jan 22];18(4):443-68. Available from: 
http://www.psych.lancs.ac.uk/people/uploads/KateCain20050923T104041.pdf 

Patatas OH, Chiari BM. Reconto e compreensão de leitura em um grupo de 
indivíduos com surdez. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2006;11(2):96-105. 

Pinotti KJ, Boscolo CC. A dramatização como estratégia de aprendizagem da 
linguagem escrita para o deficiente auditivo. Rev Bras Educ Espec. 2008;14(1):121-
40. 

Prefeitura (SP). Decreto n. 45.415, de 18 de outubro de 2004. Estabelece diretrizes 
para a política de atendimento a crianças, adolescentes, jovens e adultos com 
necessidades educacionais especiais no sistema municipal de ensino [Internet]. São 
Paulo: Secretaria do Governo Municipal; 2004 Out 18 [citado 2011 Jan 22]. 4 p. 
Disponível em: 
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/TextosLegais/LegislacaoE
ducacional/DecretoMunicipal_45415.pdf 

Rios NV, Novaes BC. O processo de inclusão de crianças com deficiência auditiva 
na escola regular: vivências de professores. Rev Bras Educ Espec. 2009;15(1):81-
98. 

Rudner M, Andin J, Ronnberg J. Working memory, deafness and sign language. 
Scand J Psychol. 2009;50(5):495-505. 

Sampaio CS. A presença de uma aluna surda em uma turma de ouvintes: 
possibilidade de (re)pensar a mesmidade e a diferença no cotidiano escolar. ETD 
[Internet]. 2006 [citado 2011 Jan 22];7(2):47-57. Disponível em: 
http://www.surdo.org.br/estudos/ETD-2008-79.pdf. 

Secretaria Municipal de Educação (SP), Diretoria de Orientação Técnica. 
Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para 
Educação Infantil e Ensino Fundamental: Língua Portuguesa para pessoa surda 
[Internet]. São Paulo: Secretaria Municipal de Educação 2008 [citado 2011 Jan 22]. 
118 p. Disponível em: 
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/EdEspecial/OrientaCurricu
lares_ExpectativasAprendizagem_Ednfantil_EnsFund_LPO_Surdos.pdf. 

Silvanin L, Scheuer C. Comparação do tempo de latência entre nomeação e leitura 
em escolares. Psicol Estud. 2008;13(1):89-96. 

Soares AD, Chiari BM. Caracterização da narrativa oral de deficientes auditivos. Rev 
Soc Bras Fonoaudiol. 2006;11(4):272-8. 



R e f e r ê n c i a s  | 69 

 
 

 

Souza EC, Bandini HH. Programa de treinamento de consciência fonológica para 
crianças surdas bilíngües. Paidéia (Ribeirão Preto). 2007;17(36):123-35. 

Spencer LJ, Tomblin JB. Evaluating phonological processing skills in children with 
prelingual deafness who use cochlear implants. J Deaf Stud Deaf Educ. 
2009;14(1):1-21. 

Svartholm K. Educação bilíngüe para os surdos na Suécia: teoria e prática. In: 
Moura MC, Vergamini SA, Campos SR, organizadores. Educação para surdos: 
práticas e perspectivas. São Paulo: Livraria Santos Editora; 2008. 

Tenor AC, Novaes BC, Trenche MC, Cárnio MS. A inclusão do aluno surdo no 
ensino regular na perspectiva de professores de um município de São Paulo. Disturb 
Comun. 2009;21(1):7-14. 

Tenor C. A inclusão do aluno surdo no ensino regular na perspectiva dos 
professores da rede municipal de Botucatu [dissertação]. São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo; 2008. 

Tezzari ML. Educação especial e ação docente: da medicina à educação [tese]. 
Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação; 
2009. 

Trenche MC. A criança surda e a linguagem no contexto escolar [tese]. São Paulo: 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 1995. 

Trenche MC, Balieiro CR. Linguagem, escrita, produção de sentidos e a criança 
surda: questões para a clínica fonoaudiológica. In: Berberian AP, Massi G, de 
Angelis CM, organizadoras. Letramento: referências em saúde e educação. São 
Paulo: Plexus; 2006. p. 320-47. 

Trenche MC, Balieiro CR. A escrita e prática fonoaudiológica com crianças surdas/ 
deficientes auditivas. Distúrb Comun. 2004;16(2):175-80. 

Uzuner Y. Metacognitive strategies applied during correcting text-related answers of 
three students with hearing loss. J Res Spec Educ Needs. 2008;8(1):47-54. 

Worsfold S, Mahon M, Yuen HM, Kennedy C. Narrative skills following early 
confirmation of permanent childhood hearing impairment. Dev Med Child Neurol. 
2010;52(10):922-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

Objective: To evaluate the efficacy of reading in hearing impaired or deaf students 

included in schools of the local regular education network. Methods: analytical 

observational study conducted with 35 students with sensorineural hearing loss of 

varying degree, with and without teaching aids, and 71 age- and series-matched 

listeners. All subjects underwent the Competence Test of Words Reading-TCLP 1.2, 

Picture Naming Test by Choice of Words-TFN 1.1 and Competence Test of Sentence 

Reading-SRT 1.2. Results: The deaf or hearing impaired students included in 

regular education network obtained different results listener students. In the test of 

Competence Test of Words Reading-TCLP, listeners obtained an average hit rate of 

84.5%, while the deaf students obtained 68.8% of accuracy (p=<0,001). Regarding to 

the Picture Naming Test by Choice of Words-TFN, following average accuracy was 

observed: 91.6% for listeners, hearing impaired or deaf, 73%(p=<0,001). As for the 

Competence Test of Sentence Reading-TCLS, listeners achieved an average of 

75.7% and the hearing impaired or deaf, 42.9% (p=<0,001). There was no 

statistically significant difference between deaf and hearing impaired students who 

attend the support and follow-up class at inclusion and the hearing impaired or deaf 

students in regular classes only (p=<0,001). Conclusions: The hearing students 

showed significant difference in reading competence in the three tests presented 

compared with deaf or hearing impaired ones. We can assert that the hearing 

students have a good rating on levels of correlation, while the deaf show regular 

classification. This result points to a failure in the education of the latter in the regular 

education network. 

 

Keywords: deafness, language, reading, hearing loss. 
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